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Wprowadzenie  

 

Zadanie nr 3 realizowane w ramach projektu REGIOGMINA dotyczy dwóch problemów:  

 po pierwsze, kreowania przez jednostkę terytorialną oferty inwestycyjnej 

dedykowanej klientom wewnętrznym (tj. przedsiębiorstwom zlokalizowanym na 

jej obszarze), co służy wzmacnianiu jej atrakcyjności inwestycyjnej; 

 po drugie, optymalizacji wydatków związanych z realizacją - wynikającego z 

Ustawy o samorządzie terytorialnym – istotnego zadania gminy, jakim jest 

wspieranie przedsiębiorczości.  

Oferowanie wsparcia lokalnym przedsiębiorstwom może być działaniem korzystnym dla 

jednostki terytorialnej, istnieje bowiem związek pomiędzy zaangażowaniem władz 

samorządowych w tym zakresie a zdolnością jednostki terytorialnej do realizacji celów 

strategicznych (czyli do rozwoju). Warunkiem zapewnienia wysokiej skuteczności 

wsparcia przedsiębiorstw jest dopasowanie działań podejmowanych w tym zakresie do 

potrzeb przedsiębiorców, z kolei osiągnięcie wysokiej efektywności w tej sferze jest 

możliwe dzięki szacowaniu korzyści i kosztów dla jednostki terytorialnej oraz 

konceptualizacji jej działań.  

Jako wsparcie MŚP traktowana jest bezpośrednia i pośrednia pomoc o charakterze 

materialnym i niematerialnym, jak również wszelkie czynności służące kreowaniu klimatu 

sprzyjającego aktywności podmiotów gospodarczych. Instrumentami służącymi 

urzeczywistnianiu wsparcia są:  

(a) instrumenty informacyjne, 

(b) instrumenty szkoleniowo-doradcze,  

(c) instrumenty promocyjne i organizacyjne, 

(d) instrumenty finansowe,  

(e) instrumenty fiskalne 

(f) instrumenty infrastrukturalne. 

Poprzez wykorzystanie wskazanych instrumentów instytucje sektora publicznego mogą 

kształtować regionalny produkt inwestycyjny. Doskonalenie tego produktu, a zwłaszcza 

dopasowywanie do potrzeb inwestorów, kojarzone jest z procesem wspierania 

przedsiębiorczości. 
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Ze względu na złożoność produktu inwestycyjnego jednostki terytorialnej oraz 

zaangażowanie wielu jednostek i organizacji w jego tworzenie i doskonalenie, zyskuje on 

charakter systemowy. Jednocześnie jest to produkt związany z konkretną przestrzenią, a 

jego jakość jest w dużym stopniu zdeterminowana walorami lokalizacyjnymi związanymi 

z podstawowymi czynnikami wytwórczymi (zasobami naturalnymi, zasobami ludzkimi, 

zasobami finansowymi, zasobami wiedzy) oraz infrastrukturą (techniczną, społeczną, 

otoczenia biznesu). Niska potencjalna atrakcyjność inwestycyja1 regionu/gminy wskazuje 

na słabe dostosowanie produktu do potrzeb przedsiębiorców, zaś niska rzeczywista 

atrakcyjność inwestycyjna wskazuje na słabą aktywność instytucji sektora publicznego w 

zakresie wspierania przedsiębiorczości.     

W zakresie pojęcia „instytucje sektora publicznego” mieszczą się: organy władzy 

publicznej (rządowej i samorządowej wraz z aparatem administracyjnym), organy 

kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy, państwowe lub samorządowe osoby 

prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 

publicznych, agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, ZUS, KRUS oraz inne, 

należące do państwa lub jednostek samorządu terytorialnego podmioty tworzące 

otoczenie biznesu.  

W świetle badania atrakcyjności inwestycyjnej SGH (realizowanego przez Zakład 

Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny 

Godlewskiej-Majkowskiej), region kujawsko-pomorski należy do grupy regionów o 

niskiej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (klasa D według wskaźnika PAI dla 

gospodarki narodowej, uwzględniającego sytuację na rynku pracy, wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną oraz społeczną, a także sytuację rynkową oraz uwarunkowania 

przyrodnicze w ocenianym regionie). Należy też podkreślić, że kujawsko-pomorskie 

charakteryzuje duże zróżnicowanie wewnętrzne atrakcyjności inwestycyjnej (Rysunek I). 

W grupie gmin o wysokiej atrakcyjności (klasa A) znalazły się:  

                                                           
1
 Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna określana jest na podstawie oceny walorów lokalizacyjnych 

jednostki terytorialnej przed przystąpieniem do inwestycji, zaś rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna – na 
podstawie efektów realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. Na walory lokalizacyjne jednostki 
terytorialnej składają się zarówno wyposażenie w zasoby istotne z punktu widzenia aktywności 
gospodarczej, jak i proinwestycyjne zachowania samorządu terytorialnego. H. Godlewska, Wykorzystanie 
wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej PAI w procedurze wyboru lokalizacji, https://ssl-
kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/Documents/Wprowadzenie%20metodyczne%20%
20do%20wynik%C3%B3w%20%20analiz%20atrakcyjno%C5%9Bci%20inwestycyjnej%20%202014.pdf 
[pobrano 17.05.2019] 

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/Documents/Wprowadzenie%20metodyczne%20%20do%20wynik%C3%B3w%20%20analiz%20atrakcyjno%C5%9Bci%20inwestycyjnej%20%202014.pdf
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/Documents/Wprowadzenie%20metodyczne%20%20do%20wynik%C3%B3w%20%20analiz%20atrakcyjno%C5%9Bci%20inwestycyjnej%20%202014.pdf
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/Documents/Wprowadzenie%20metodyczne%20%20do%20wynik%C3%B3w%20%20analiz%20atrakcyjno%C5%9Bci%20inwestycyjnej%20%202014.pdf
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 gminy miejskie: Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Ciechocinek, Grudziądz, 

Inowrocław, Toruń, Wąbrzeźno, Włocławek; 

 gminy miejsko-wiejskie: Barcin, Solec Kujawski, Świecie; 

 gmina wiejska: Osielsko. 

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również fakt, że atrakcyjność walorów lokalizacyjnych 

kształtuje zadowolenie przedsiębiorcy z działalności gospodarczej, można spodziewać 

się, że w gminach o niższej ocenie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej 

zapotrzebowanie na instrumenty wsparcia będzie większe niż w gminach 

atrakcyjniejszych. Jednocześnie można oczekiwać, że w gminach atrakcyjniejszych, 

ocena dotychczasowej oferty instrumentów formułowana przez przedsiębiorców będzie 

wyższa niż w gminach charakteryzujących się słabszymi walorami lokalizacyjnymi. Ze 

względu na zróżnicowane warunki inwestycyjne, zróżnicowany profil gospodarczy gmin 

oraz zróżnicowany poziom zaangażowania lokalnych instytucji w budowanie relacji z 

przedsiębiorcami, postrzeganie oferty wsparcia w regionie nie będzie jednakowe.  
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Rysunek I. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna gmin w województwie kujawsko-

pomorskim  

 

Źródło: H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, T. Pilewicz, D. Turek, P. Zarębski, M. 

Czernecki, M. Typa, Raport z badania „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017: 

województwo kujawsko-pomorskie”, Warszawa 2017. 

 

Cel główny 

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena instrumentów wsparcia oferowanego 

małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w regionie kujawsko-pomorskim przez 

instytucje sektora publicznego. 
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Cele szczegółowe 

Osiągnięciu wskazanego celu głównego sprzyjać będzie realizacja następujących celów 

szczegółowych: 

 stworzenie katalogu instrumentów wsparcia dla MŚP niezbędnego do 

zdiagnozowania poglądów na temat aktywności instytucji sektora 

publicznego w regionie kujawsko-pomorskim, 

 rozpoznanie zapotrzebowania przedsiębiorców na wsparcie ze strony 

instytucji sektora publicznego w regionie kujawsko-pomorskim, 

 wytypowanie 10 instrumentów wsparcia o największym znaczeniu dla MŚP  

w regionie kujawsko-pomorskim, 

 wskazanie pożądanych kierunków zmian w ofercie wsparcia 

proponowanego przedsiębiorcom przez instytucje sektora publicznego. 

Pytania badawcze 

W toku prowadzonych analiz zespół podejmie próbę udzielenia odpowiedzi na 

następujące pytania: 

1) czy instytucje sektora publicznego inicjują i planują działania na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości w regionie kujawsko-pomorskim?  

2) jakie instrumenty są wykorzystywane przez instytucje sektora publicznego w celu 

wsparcia MŚP w regionie kujawsko-pomorskim? 

3) jakie są oczekiwania przedsiębiorców co do formy i charakteru wsparcia ze strony 

instytucji sektora publicznego w regionie? 

4) czy istnieje luka w ofercie wsparcia, a jeśli tak to w jaki sposób można ją 

ograniczyć lub wyeliminować? 

5) czy stosowane instrumenty wsparcia są dostosowane do specyfiki sektora 

przedsiębiorstw w regionie? 

 

Teza i hipotezy badawcze 

W regionie kujawsko-pomorskim istnieje deficyt wsparcia dla MŚP ze strony instytucji 

sektora publicznego. 



GOSPOSTRATEG: REGIOGMINA – BADANIE ANKIETOWE 

 
 

 
 

8 

H1: Oferowane w regionie wsparcie nie jest adekwatne do oczekiwań przedsiębiorców 

funkcjonujących w regionie. 

H2: Władze samorządowe w niewielkim stopniu wykorzystują tzw. niskonakładowe 

instrumenty wsparcia (informacyjne, doradcze). 

H3: Niedocenianym przez instytucje publiczne obszarem kształtowania klimatu dla 

przedsiębiorców jest obsługa administracyjna w urzędzie gminy.  

Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Realizacja Zadania 3. w projekcie REGIOGMINA opierała się na dwóch metodach 

badawczych: 

1. analizie danych zastanych (desk research), która umożliwiła wstępną 

identyfikację wykorzystywanych instrumentów wsparcia oraz określenie 

potencjalnego zapotrzebowania na poszczególne instrumenty z punktu widzenia 

realizacji celów strategicznych regionu oraz specyfiki przedsiębiorstw 

działających w regionie; 

2. sondażu diagnostycznym, którego istotą było rozpoznanie rzeczywistego 

zapotrzebowania na wsparcie ze strony instytucji publicznych w regionie oraz 

określenie poziomu satysfakcji przedsiębiorców z dotychczasowej aktywności 

instytucji publicznych w tym zakresie; 

Jako techniki w badaniu wykorzystano:  

 analizę dokumentów (raporty, ekspertyzy, bazy danych, akty prawne, dokumenty 

strategiczne zamieszczone na stronach internetowych); 

 ankietowanie MŚP woj. kujawsko-pomorskiego. 

Narzędziem, które znalazło zastosowanie w procesie gromadzenia danych za pomocą 

ankietowania był elektroniczny kwestionariusz ankiety. Zawartość kwestionariusza była 

konsultowana z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego oraz członkami zespołu 

realizującymi zadania poprzedzające, jak i następujące po zadaniu 3. w niniejszym 

projekcie. Pytania uwzględnione w kwestionariuszu zostały uporządkowane w 

następujący sposób:  

METRYCZKA 

 uzyskanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie uczestniczącym w 

badaniu – jego wielkości mierzonej liczbą zatrudnionych pracowników, długości 

okresu nieprzerwanej działalności, zasięgu terytorialnym aktywności rynkowej, 
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formie organizacyjnej, charakterze własności, stopniu zaangażowania kapitału 

zagranicznego, rodzaju prowadzonej działalności, strukturze przestrzennej 

podmiotu, rodzaju obiektów umiejscowionych na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, lokalizacji gminnej oraz przynależności do stowarzyszeń 

biznesowych/branżowych (pytania od nr 1 do nr 11); 

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA ANKIETY 

 identyfikacja problemów, z jakimi w najbliższej przyszłości będą musieli zmierzyć 

się przedsiębiorcy prowadzący działalność w regionie kujawsko-pomorskim 

(pytanie 1); 

 ocena świadomości przedsiębiorców w zakresie pomocy udzielanej przez 

instytucje sektora publicznego w regionie kujawsko-pomorskim  pytanie nr 2 i 

pytanie nr 3); 

 ocena walorów lokalizacyjnych i zarazem oszacowanie satysfakcji z lokalizacji 

działalności w regionie (pytanie nr 4); 

 diagnoza skłonności przedsiębiorców do zmiany miejsca działalności (część I. 

pytanie nr 5)  

 ustalenie, czy przedsiębiorcy dostrzegają ukierunkowanie produktu terytorialnego 

na konkretny rodzaj przedsiębiorcy (pytanie nr 6); 

 ocena uzyskanego przez przedsiębiorców wsparcia: ilość, jakość i jego źródła 

(pytania od nr 7 do nr 11) 

 identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców (pytania nr 12 i nr 13). 

W kwestiach technicznych związanych z uruchomieniem i realizacją badania 

ankietowego oraz zebraniem związanych z nim danych empirycznych zespół skorzystał 

ze wsparcia Centrum Technologii Informatycznych SGH. 

Podmioty uczestniczące w badaniu reprezentowały trzy klasy wielkości, wyznaczone na 

podstawie wielkości zatrudnienia. Były to podmioty mikro – zatrudniające do 9 osób; 

podmioty małe – zatrudniające nie więcej niż 49 osób oraz podmioty średnie – 

zatrudniające nie więcej niż 249 osób.  

Populacja badawcza, operat, próba 

Badaną populacją były małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionie 

kujawsko-pomorskim. Operat losowania stanowiła baza Rejestru Gospodarki Narodowej 

(REGON). Próba została określona za pomocą metody nielosowej kwotowej. 

Przedsiębiorstwa składające się na próbę badawczą były dobierane w taki sposób, aby 

udział procentowy jednostek reprezentujących poszczególne kategorie wielkości 

przedsiębiorstwa (wyrażonej liczbą zatrudnionych) utrzymywał się na jednakowym 

poziomie w próbie i badanej populacji.  
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Przyjęto, na podstawie dostępnych danych statystycznych, że populacja liczy 197 6572.  

Zakładając poziom ufności α=0,95, frakcję 0,5 oraz maksymalny błąd 5%, oszacowano, 

że wymagana liczba badanych przedsiębiorstw powinna wynosić 383 jednostki.  

W celu promocji badania oraz uprawdopodobnienia dotarcia do respondentów, zespół 

nawiązał kontakt z instytucjami otoczenia biznesu w woj. kujawsko-pomorskim, przy 

których afiliowane są MŚP. Były to m.in. takie organizacje, jak: Agro Klaster Kujawy, 

Bydgoski Klaster Informatyczny, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Klaster Turystyki 

Medycznej i Środowiskowej, Toruński Park Przemysłowo-Technologiczny, Bydgoski 

Park Przemysłowo-Technologiczny, AIP Business Link, Izba Przemysłowo-Handlowa 

Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, 

Business Centre Club - Loża Bydgoska, Business Center Club - Loża Toruńska, 

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, Toruńska Agencja Rozwoju 

Regionalnego, Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

Informacja o badaniu dotarła w sumie do 34 instytucji otoczenia biznesu w woj. 

kujawsko-pomorskim, a od 11 z nich zespół realizujący badanie uzyskał potwierdzenie 

zaangażowania w promocję ankiety i/lub newsletterów z informacją o niej. Ponadto, 

badanie było promowane w radio (m.in. w audycjach Polskiego Radia PiK oraz TVP 

Bydgoszcz), w elektronicznych serwisach informacyjnych (dziendobrywloclawek.pl; 

nwloclawek.pl; inianie.pl; e-chelmno.pl; wabrzezno.pl), jak również za pomocą kampanii 

elektronicznej  

w mediach społecznościowych (Facebook), skierowanej precyzyjnie do osób z woj. 

kujawsko-pomorskiego. W ramach kampanii z wykorzystaniem narzędzi oferowanych 

przez Facebook, wiadomość o badaniu dotarła do 15 828 osób, z czego 170 przeczytało 

szczegółowe informacje/otworzyło link z ankietą. 

Ostatecznie materiał badawczy pozyskano z 83 przedsiębiorstw (71 w formie on-line, 12 

w formie formularzy dostarczonych i zebranych przez IOB wspierające badanie), co 

oznacza, że w badaniu udział wzięło 22% jednostek wchodzących w skład próby 

badawczej. W związku z tym wyniki badania prezentowane w dalszej części 

opracowania mają charakter wyłącznie poglądowy. 

  

                                                           
2
 Dane Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, charakteryzujące stan z dnia 31.12.2018 r. 
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1. Pomoc dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim - 

wyniki analizy desk research 
 

1.1. Charakterystyka sektora MŚP w regionie 

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z końca grudnia 2018 r. w Polsce 

na 10 tys. ludności przypadało 11 36 podmiotów gospodarczych 3 . W przypadku 

województwa kujawsko-pomorskiego liczba ta kształtowała się na poziomie niższym niż 

średnia krajowa i wynosiła mniej niż 1000 jednostek. W ciągu roku zarejestrowano ok. 

19 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Pod tym względem województwo zajęło 8 

miejsce w rankingu regionów.  

Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne ogółem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 

województwo plasowało się w grupie województw charakteryzujących się najniższymi 

wartościami tego wskaźnika.  

W województwie tym, według stanu na koniec 2018 r., istniało 197 657 podmiotów 

gospodarczych, przy czym sektor prywatny liczył 190 909 jednostek. Przedsiębiorstw o 

statusie  osoby fizycznej było 146 237 (ok. 76%). Spółek kapitałowych funkcjonowało 12 

658 (w tym 276 akcyjnych), zaś spółek osobowych – 2 642. Wśród spółek osobowych 

najwięcej było spółek jawnych - 1352 oraz komandytowych – 1157.  

W zbiorowości prywatnych spółek handlowych liczącej 13393 jednostki, ok. 87% (tj. 

11 739 spółek) bazowało wyłącznie na kapitale krajowym. W grupie 1373 zagranicznych 

spółek handlowych 731 angażowało w 100% kapitał zagraniczny. Tabela 1. prezentuje 

dane dotyczące ogółu podmiotów oraz osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim według rodzaju (w podziale na 

sekcje PKD).  

 

 

 

  

                                                           
3
 Dane nie uwzględniały osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 



                          

 

Tabela 1. Podmioty gospodarcze ogółem i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w województwie kujawsko-

pomorskim według sekcji PKD  
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Źródło: Dane z rejestru REGON, stan z dnia 31.XII.2018, za: Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 2019. 



                          

 

 

1.2. Przegląd dotychczasowych badań dot. instrumentów wsparcia MŚP w 

regionie 

Z przeprowadzonej przez zespół kwerendy bibliotecznej oraz analizy zasobów 

internetowych wynika, że: 

 do chwili podjęcia decyzji o realizacji projektu „GOSPOSTRATEG-REGIOGMINA” 

nie opublikowano wyników badań, które byłyby jednoznacznie ukierunkowane na 

rozpoznanie metod i instrumentów służących wpieraniu rozwoju MŚP w 

województwie kujawsko-pomorskim; 

 kwestie dotyczące warunków funkcjonowania i potencjału sektora MŚP w 

województwie kujawsko-pomorskim dotychczas były podejmowane w ramach 

różnych inicjatyw badawczych, które zestawiono w Tabeli 2:  

 

Tabela 2. Przegląd badań dotyczących MŚP w regionie kujawsko-pomorskim 

Obszar/problem/cel badawczy Opracowanie 

Źródła finansowania, determinanty i 
bariery pozyskania środków oraz 
perspektywy finansowania przyszłych 
działań przez podmioty Pomorza i 
Kujaw / celem badania było określenie 
dostępność źródeł finansowania jako 
kluczowego czynnika pobudzania 
innowacyjności MŚP Pomorza i Kujaw 

M. Ciechan-Kujawa (2013) Stan obecny i 

perspektywy finansowania działalności 
sektora MSP w województwie kujawsko-
pomorskim  
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/
AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.20
13.020 
 

 

Kierunki rozwoju sektora MŚP w 
województwie kujawsko-pomorskim / w 
badaniu tym ocenie poddawano 22 
uwarunkowania funkcjonowania MŚP, 
na które w sposób bezpośredni lub 
pośredni wpływają władze 
samorządowe oraz instytucje otoczenia 
biznesu w regionie / celem badania było 
poszerzenie dotychczasowej wiedzy o 
kondycji i potrzebach, jak również 
uwarunkowaniach działalności MŚP 
oraz diagnoza aktywności instytucji 
otoczenia biznesu. 

Anna Chrościcka, Tomasz Płachecki, 
Jędrzej Stasiowski – autorzy raportu 
Michał Kotnarowski, Magdalena Połeć, 
Przemysław Sadura, Monika Stec, 
Justyna Szołajska, Wojciech 
Zadrośniak (2010) Identyfikacja 
kierunków rozwoju sektora MŚP  
w województwie kujawsko-pomorskim - 
Raport z badania w ramach projektu 
„Diagnoza trendów rozwojowych 
województwa kujawsko-pomorskiego” 
http://www.innowacje.kujawsko-
pomorskie.pl/wp-
content/uploads/2012/05/identyfikacja-
kierunkow-rozwoju-sektora-msp-w-
wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf 

Celem badania był opis stanu 
faktycznego internacjonalizacji MŚP w 
województwie kujawsko-pomorskim 

Badanie zrealizowane przez Toruńską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
(2016) https://www.tarr.org.pl/wp-

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.020
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.020
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.020
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/identyfikacja-kierunkow-rozwoju-sektora-msp-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/identyfikacja-kierunkow-rozwoju-sektora-msp-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/identyfikacja-kierunkow-rozwoju-sektora-msp-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/identyfikacja-kierunkow-rozwoju-sektora-msp-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf
http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl/wp-content/uploads/2012/05/identyfikacja-kierunkow-rozwoju-sektora-msp-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.pdf
https://www.tarr.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/TARR-raport_z_badania.pdf
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oraz ocena potencjału w tym zakresie. content/uploads/2016/04/TARR-
raport_z_badania.pdf 

Badanie potencjału innowacyjnego i 
jego składników (w grupie małych i 
średnich przedsiębiorstw działających w 
województwie kujawsko-pomorskim) 

D. Grego-Planer (2012) „Potencjał 
innowacyjny sektora MSP w 
województwie kujawsko-pomorskim”. 
Projekt realizowany był przez Wydział 
Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania (Katedra Zarządzania 
Przedsiębiorstwem) UMK w Toruniu; 
file:///C:/Users/Beata/Downloads/fulltext
398.pdf 

Źródło: opracowanie własne.  

Na potrzeby niniejszego badania, a zwłaszcza w celu opracowania ankiety, zespół 

korzystał z dorobku innych badaczy, którzy w różnym stopniu i zakresie podejmowali 

próby rozpoznania systemu wsparcia dla MŚP (Tabela 3.):   

Tabela 3. Przegląd badań dotyczących wsparcia MŚP w regionach Polski 

Autor i nazwa projektu (źródła wiedzy) Charakterystyka 

Marta Garncarczyk (UJ w Krakowie) – 

badanie na potrzeby pracy habilitacyjnej, 

badanie finansowane ze środków MNiSW, 

realizowane w latach 2011-2013;  

„Wsparcie publiczne dla MŚP. Podstawy 

teoretyczne a praktyka gospodarcza” 

Autorka wyznaczyła dwa cele badania: 

zaproponowanie modelu publicznego 

wsparcia małych i średnich 

przedsiębiorstw, który obejmowałby trzy 

rodzaje działań (planowanie interwencji 

publicznej, wdrażanie pomocy dla MŚP 

oraz ocenę jej wpływu), a także 

opracowanie metodyki podejmowania 

decyzji w ramach stworzonego modelu. 

Testowaniu modelu służyły badania 

zrealizowane przez Autorkę w roku 2007 w 

oparciu o fundusze Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. 

Ewelina Żaguń, UG; badanie realizowane 

na potrzeby doktoratu w latach 2016-2018; 

„Publiczne instrumenty zwrotne dla małych 

i średnich przedsiębiorstw” 

 

Celem badania było zbadanie 

efektywności wsparcia o charakterze 

pomocy zwrotnej realizowanego za 

pomocą instrumentów inżynierii finansowej 

oraz wsparcia  

o charakterze dotacyjnym oraz dokonanie 

porównań międzynarodowych w tym 

https://www.tarr.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/TARR-raport_z_badania.pdf
https://www.tarr.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/TARR-raport_z_badania.pdf
file:///C:/Users/Beata/Downloads/fulltext398.pdf
file:///C:/Users/Beata/Downloads/fulltext398.pdf
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zakresie. Obszarem realizacji badania 

empirycznego było województwo 

pomorskie.   

Olga Braziewicz-Kumor; badanie na 

potrzeby doktoratu; UJK w Kielcach; 

„Stymulowanie przedsiębiorczości w 

sektorze MSP przez władze gmin 

województwa świętokrzyskiego” 

 

Przedmiotem badań były instrumenty 

wykorzystywane przez gminy z zamiarem 

pobudzania   przedsiębiorczości (tj. 

tworzenia nowych przedsiębiorstw) oraz 

kreowania klimatu sprzyjającego rozwojowi 

już istniejących. Jako główny cel Autorka 

wskazała ocenę stopnia wykorzystywania 

przez jednostki terytorialne najniższego 

szczebla taksonomicznego narzędzi 

interwencjonizmu lokalnego. Obszarem 

badawczym był w tym przypadku region 

świętokrzyski. Analizy opierały się na 

danych z okresu 2004-2010,  

a badanie zrealizowano w 2010 r.  

Błażej Prus; projekt związany z 

doktoratem; 2014 „Pomoc publiczna dla 

MSP jako czynnik aktywizacji powiatów 

województwa dolnośląskiego” 

 

Celem głównym badania było 

zdiagnozowanie i ocena oddziaływania 

systemu pomocy publicznej na rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw w 

województwie dolnośląskim, a zwłaszcza 

w tzw. schyłkowych powiatach 

przemysłowych oraz powiatach słabo 

rozwiniętych. Celem szczegółowym zaś 

było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

instrumenty stosowane w związku z 

realizacją strategii rozwoju województwa 

są dostosowane do potrzeb małych i 

średnich przedsiębiorstw funkcjonujących 

w regionie.  

Dr Marek Matejun, UŁ;  

http://www.matejun.com/pubs-

pl/2011_Marek_Matejun_Instrumenty_wspi

erania_rozwoju_firm_sektora_MSP_w_teor

ii_i_w_praktyce_zarzadzania.pdf 

Celem badania była analiza palety 

instrumentów wsparcia MŚP dostępnych  

w regionie łódzkim oraz wykorzystania tych 

instrumentów przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

http://www.matejun.com/pubs-pl/2011_Marek_Matejun_Instrumenty_wspierania_rozwoju_firm_sektora_MSP_w_teorii_i_w_praktyce_zarzadzania.pdf
http://www.matejun.com/pubs-pl/2011_Marek_Matejun_Instrumenty_wspierania_rozwoju_firm_sektora_MSP_w_teorii_i_w_praktyce_zarzadzania.pdf
http://www.matejun.com/pubs-pl/2011_Marek_Matejun_Instrumenty_wspierania_rozwoju_firm_sektora_MSP_w_teorii_i_w_praktyce_zarzadzania.pdf
http://www.matejun.com/pubs-pl/2011_Marek_Matejun_Instrumenty_wspierania_rozwoju_firm_sektora_MSP_w_teorii_i_w_praktyce_zarzadzania.pdf
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A. Wójcik-Karpacz, J. Rudawska, 
Instytucjonalne  formy wspierania 
przedsiębiorczości w Polsce, w: Imperatyw 
przedsiębiorczości a odpowiedzialność 
przedsiębiorcy, Prace Naukowe, nr 419, 
Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu,  

 
https://www.researchgate.net/publication/3
03354416_Instytucjonalne_formy_wspiera
nia_przedsiebiorczosci_w_Polsce 

Autorki ukierunkowały badanie na 

identyfikację możliwości udzielania 

wsparcia przez specjalnie powołane do 

tego celu instytucje (parki naukowo-

technologiczne, parki naukowe, inkubatory 

biznesu, inkubatory technologiczne).  

Dr Marian Oliński, Wspieranie i promocja 

przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, 

Wydawnictwo Fundacja „Wspieranie i 

Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i 

Mazurach, Olsztyn 2009 

https://www.researchgate.net/publication/3

01764372_Wspieranie_rozwoju_malych_i_

srednich_przedsiebiorstw_w_regionie_War

mii_i_Mazur 

Celem głównym pracy była próba 
określenia luki jeśli chodzi o zakres i formy 
pomocy udzielanej przedsiębiorstwom w 
regionie Warmii i Mazur.  
  
 
 

Opracowanie zbiorowe pod redakcją J. 

Węcławskiego, A. Korzeniowskiej, J. 

Szołno-Koguc, UMCS, Finansowe 

instrumenty wsparcia rozwoju 

innowacyjności przedsiębiorstw w 

województwie lubelskim. 

Autorzy dokonują analizy systemu 

wspierania przedsiębiorstw w 

województwie lubelskim ze szczególnym 

uwzględnieniem finansowego wsparcia na 

rzecz wzrostu innowacyjności podmiotów 

gospodarczych.  

 

K. Wach, Regionalne otoczenie małych i 

średnich przedsiębiorstw,  Wyd. UE w 

Krakowie, Kraków 2008 

https://www.researchgate.net/publication/2

61215992_K_Wach_Regionalne_otoczeni

e_malych_i_srednich_przedsiebiorstw 

Opisane w książce badanie miało na celu 
identyfikację czynników otoczenia 
regionalnego, które wywierają największy 
wpływ (zarówno pozytywny, jak i 
negatywny) na rozwój MŚP.  Badanie 
obejmowało zasięgiem województwa: 
małopolskie i śląskie. 
 

T. Mickiewicz, J. Rodzinka, T. Skica, 

Lokalne i regionalne czynniki wsparcia 

przedsiębiorczości. Klasteryzacja, 

promocja, doradztwo i lokalny kapitał 

 Autorzy skoncentrowali uwagę na badaniu 
specyfiki polityki wsparcia inicjatyw 
gospodarczych realizowanej na poziomie 
gminy przez władze samorządowe). 

https://www.researchgate.net/publication/301764372_Wspieranie_rozwoju_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_regionie_Warmii_i_Mazur
https://www.researchgate.net/publication/301764372_Wspieranie_rozwoju_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_regionie_Warmii_i_Mazur
https://www.researchgate.net/publication/301764372_Wspieranie_rozwoju_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_regionie_Warmii_i_Mazur
https://www.researchgate.net/publication/301764372_Wspieranie_rozwoju_malych_i_srednich_przedsiebiorstw_w_regionie_Warmii_i_Mazur
https://www.researchgate.net/publication/261215992_K_Wach_Regionalne_otoczenie_malych_i_srednich_przedsiebiorstw
https://www.researchgate.net/publication/261215992_K_Wach_Regionalne_otoczenie_malych_i_srednich_przedsiebiorstw
https://www.researchgate.net/publication/261215992_K_Wach_Regionalne_otoczenie_malych_i_srednich_przedsiebiorstw
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społeczny, C.H. Beck Wydawnictwo 

Polska, 2016. 

 

Dokonali przeglądu i klasyfikacji 
instrumentów oraz podjęli próbę oceny 
skuteczności wsparcia lokalnych inicjatyw 
gospodarczych.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz OPI oraz serwisu ResearchGate.  

Na podstawie analiz źródeł zastanych stworzono listę instrumentów, która posłużyła do 

opracowania kwestionariusza ankiety. Do podstawowych instrumentów wsparcia 

zaliczono: 

 stawki podatków/opłat lokalnych (umorzenia, rozłożenia na raty, zwolnienia) 

 pożyczki, kredyty na preferencyjnych warunkach (wsparcie rozwojowe) 

 poręczenia (wsparcie gwarancyjne) 

 oferta lokali (w tym udostępnianych na preferencyjnych warunkach) 

 oferta terenów inwestycyjnych proponowanych przez gminę 

 porady prawne, finansowo-księgowych, itp. (w tym bezpłatne) 

 szkolenia (w tym bezpłatne) 

 profesjonalna obsługa administracyjna (dział obsługi inwestora) 

 usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu (np. pośrednictwo w 

rekrutacji pracowników, udostępnienie powierzchni, itp.) 

 wsparcie promocyjne (promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie 

gminy w ramach wydarzeń organizowanych przez samorząd terytorialny lub w 

materiałach reklamowych urzędu) 

 wsparcie informacyjne oferowane przez gminy np. dotyczące możliwości 

skorzystania z pomocy, 

 wsparcie dotyczące kreowania zasobów pracy (szkolenie potencjalnych 

pracowników, informowanie o aktualnym zapotrzebowaniu przedsiębiorców na 

określone kwalifikacje) 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych/handlowych 

 dostępność infrastruktury (wsparcie w zakresie kształtowania infrastruktury w 

odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców) 

 planowanie strategiczne (w tym planowanie przestrzenne). 

2. Pomoc dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim  

w świetle badania SGH 
 

https://www.profit24.pl/wydawnictwo/C.H.+Beck+Wydawnictwo+Polska
https://www.profit24.pl/wydawnictwo/C.H.+Beck+Wydawnictwo+Polska
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2.1. Charakterystyka uczestników badania 

Wśród uczestników badania najwięcej było mikroprzedsiębiorstw (56%), czyli takich 

podmiotów, które zatrudniały mniej niż 10 osób. Jednostki tej klasy wielkości - według 

oficjalnych statystyk GUS - dominują zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak 

i Polsce. Ich udział  

w zbiorowości respondentów był jednak mniejszy niż udział w generalnej zbiorowości 

przedsiębiorstw. Podmioty małe, zatrudniające od 10 do 49 osób, podobnie jak 

podmioty średniej wielkości, stanowiły 22% respondentów (Wykres 1). To oznacza, że w 

badaniu występowała nadreprezentacja przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii małe 

oraz kategorii średnie.   

Wykres 1. Struktura uczestników badania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa 
(określaną na podstawie liczby zatrudnionych w ostatnim roku) n=36 

 
Źródło: badanie SGH. 

Zebrane dane dotyczące okresu nieprzerwanej aktywności gospodarczej 

przedsiębiorstw wskazują, że zdecydowaną większość podmiotów cechowało 

wieloletnie doświadczenie rynkowe (Tabela 4.). Aż 69% uczestników badania 

funkcjonowało w biznesie w sposób ciągły od minimum 10 lat, a 42% - od minimum 20 

lat. Przedsiębiorstwa nowoutworzone – tj. funkcjonujące od ok.  

1 roku, stanowiły nie więcej niż 8% grupy uczestników, zaś przedsiębiorstwa obecne na 

rynku nie dłużej niż 3 lata – 11%.  

Tabela 4. Struktura uczestników badania ze względu na wiek przedsiębiorstwa 

Wyszczególnienie  Liczba  

Procent 

uczestników Komentarz 

Mniej niż 250 
zatrudnionych 

(przedsiębiorstwo 
średnie)  

22% 

Mniej niż 50 
zatrudnionych  

(przedsiębiorstwo 
małe)  
22% 

Mniej niż 10 
zatrudnionych 

(mikroprzedsiębiorstw
o)  

56% 

Proszę określić wielkość przedsiębiorstwa za pomocą danych o 
liczbie zatrudnionych według stanu z ostatniego roku: 
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rozpoczęły działalność w 2018 r. i później  3 8% 1 rok i poniżej  

rozpoczęły działalność w 2017 r. i później 4 11% 2 lata i mniej  

rozpoczęły działalność w 2016 r. i później  4 11% 3 lata i mniej  

rozpoczęły działalność w 2015 r. i 

wcześniej  31 86% 4 i więcej lat 

rozpoczęły działalność w 2013 r. i 

wcześniej  30 83% 5 i więcej lat 

rozpoczęły działalność w 2008 r. i 

wcześniej  25 69% 10 i więcej lat  

rozpoczęły działalność w 2003 r. i 

wcześniej 22 61% 15 i więcej lat 

rozpoczęły działalność w 1998 r. i 

wcześniej  15 42% 20 i więcej lat  

rozpoczęły działalność w 1990 r. i 

wcześniej  5 14% 28 i więcej lat 

Źródło: badanie SGH. 

 

Odsetek podmiotów obecnych na rynkach zagranicznych kształtował się na poziomie 

18%, przy czym przedsiębiorstwa koncentrujące uwagę na rynku Unii Europejskiej 

stanowiły 9% (Wykres 2). Tyle samo uczestników badania deklarowało aktywność na 

rynku zarówno na obszarze Europy, jak i poza nią (9%).  

Wykres 2. Struktura uczestników badania ze względu na zasięg rynku zbytu 

 
Źródło: badanie SGH. 

Rynek 
lokalny/regionalny  

36% 

Rynek krajowy  
46% 

Rynek innego 
kraju/innych krajów w 

UE  
9% 

Zarówno w 
Europie, jak i 

poza nią  
9% 

 Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa jeśli chodzi o: 

[Sprzedaż wytworzonych  produktów/usług]  
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Z danych zamieszczonych na Wykresie 3. wynika, że wśród uczestników badania 

dominowały podmioty zaopatrujące się w materiały, półprodukty i usługi na rynku 

krajowym (stanowiły one 47%). Rynek regionalny i lokalny jako przestrzeń rynkową 

zaopatrzenia wskazało 25% przedsiębiorstw odpowiadających na pytania zawarte w 

ankiecie, zaś rynek zagraniczny - 28%. W grupie podmiotów korzystających z 

zagranicznych źródeł zaopatrzenia aż 19% dokonywało zakupów nie tylko w Europie, 

ale również poza nią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Struktura uczestników badania ze względu na zasięg terytorialny rynku 

zaopatrzenia w materiały, półprodukty i usługi 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Rynek 
lokalny/regionalny  

25% 

Rynek krajowy  
47% 

Rynek innego 
kraju/innych krajów w 

UE  
9% 

Zarówno w 
Europie, jak i 

poza nią  
19% 

 Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa jeśli chodzi o: 

[Zakup materiałów/ półproduktów/usług]  
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Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na innowacje i rozwój, wśród respondentów 

dominowały podmioty zorientowane na krajowe źródła (52%). Środki finansowe na 

rynku lokalnym/regionalnym – zgodnie z deklaracjami – pozyskiwało 41% podmiotów. 

Ze źródeł znajdujących się w innym kraju lub innych krajach Unii Europejskiej korzystało 

7% przedsiębiorstw, zaś żaden uczestnik badania nie potwierdził wykorzystania 

kapitałów, których źródło było umiejscowione zarówno w Europie i poza tym obszarem 

(Wykres 4).  
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Wykres 4. Struktura uczestników badania ze względu na zasięg terytorialny rynku 

zaopatrzenia w środki finansowe na rozwój i innowacje 

 

 
Źródło: badanie SGH. 

Dane zaprezentowane na Wykresie 5. wskazują, że w rankingu źródeł zaopatrzenia w 

zasoby ludzkie dominował rynek lokalny/regionalny, gdzie zaopatrywało się aż 52% 

podmiotów.  

Z zasobów zlokalizowanych za granicą korzystało łącznie 10% przedsiębiorstw, przy 

czym  

7% wskazywało wyłącznie na źródła w Unii Europejskiej, a 3% zarówno na źródła 

znajdujące się  

w obrębie Europy, jak i poza nią.   

  

Tylko rynek 
lokalny/regionalny  

41% 

Rynek krajowy  
52% 

Rynek zagraniczny – w 
ramach UE  

7% 

Rynek zagraniczny – 
poza UE  

0% 

Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa jeśli chodzi o: 

[Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój/ zwiększanie  
innowacyjności]  
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Wykres 5. Struktura uczestników badania ze względu na zasięg terytorialny rynku 

pozyskiwania zasobów pracy 

 
Źródło: badanie SGH. 

Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu najczęściej poszukiwały partnerów do 

współpracy  

w Polsce –  23% respondentów na rynku lokalnym i regionalnym, a 45% respondentów 

na rynku krajowym. W porównaniu z aktywnością w zakresie zaopatrzenia i zbytu, dość 

liczna była grupa przedsiębiorstw deklarujących aktywność zagraniczną w poszukiwaniu 

partnerów do współpracy (Wykres 6.). Aż 13% wskazywało w tym aspekcie rynek Unii 

Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż 19% deklarowało aktywność 

zarówno na obszarze Europy, jak i poza nią. 

 

  

Rynek 
lokalny/regionalny  

52% 
Rynek krajowy  

38% 

Rynek innego 
kraju/innych 
krajów w UE  

7% 

Zarówno w Europie, jak 
i poza nią  

3% 

Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa jeśli chodzi o: 

 
[Pozyskiwanie zasobów pracy] 
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Wykres 6. Struktura uczestników badania ze względu na zasięg terytorialny poszukiwań 

partnerów do współpracy 

 
Źródło: badanie SGH. 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy i rozwiązań technologicznych, aż 63% podmiotów 

koncentrowało aktywność na rynku polskim, przy czym aż 13% wskazywało na co 

najwyżej regionalny zasięg podejmowanych działań (Wykres 7.). Jednocześnie 37% 

przedsiębiorstw podejmowało aktywność zagraniczną. Dla 20% uczestników badania 

źródłem pozyskiwania wiedzy i rozwiązań technologicznych była Unia Europejska, zaś 

dla 17% zarówno kraje położone  

w Europie, jak i poza nią. 

 

Rynek 
lokalny/regionalny  

23% 

Rynek krajowy  
45% 

Rynek innego 
kraju/innych krajów w 

UE  
13% 

Zarówno w Europie, 
jak i poza nią  

19% 

Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa jeśli chodzi o: 

[Pozyskiwanie partnerów do współpracy]  
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Wykres 7. Struktura uczestników badania ze względu na zasięg terytorialny rynku 

pozyskiwania wiedzy i rozwiązań technologicznych 

 
Źródło: badanie SGH. 

W zbiorowości przedsiębiorstw wypełniających ankietę dominowała forma 

organizacyjno-prawna „przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej” (64%). Na drugiej 

pozycji znalazła się spółka kapitałowa (z o.o. lub akcyjna) – przypisywana 30% 

respondentów. Spółki osobowe (tj. jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, 

partnerska) występowały rzadko - stanowiły zaledwie po 3% badanej zbiorowości 

(Wykres 8.). Na takim samym poziomie kształtował się udział spółek cywilnych w grupie 

respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankiecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 8. Struktura uczestników badania ze względu na formę organizacyjną 

Rynek 
lokalny/regionalny  

13% 

Rynek 
krajowy  

50% 

Rynek innego 
kraju/innych 
krajów w UE  

20% 

Zarówno w Europie, jak 
i poza nią  

17% 

 
Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana 

przedsiębiorstwa jeśli chodzi o: 
[Pozyskiwanie wiedzy i rozwiązań technologicznych]  
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Źródło: badanie SGH. 

Najliczniej reprezentowane w grupie badanych przedsiębiorstw były podmioty 

stanowiące własność osoby fizycznej. Ich udział kształtował się na poziomie 49%. 

Drugą, znaczącą grupą pod względem liczebności, okazały się przedsiębiorstwa 

rodzinne (30% respondentów). Spółki założone i prowadzone przez niespokrewnione 

osoby stanowiły 18%, a spółki będące własnością innych podmiotów gospodarczych – 

3%. Wśród uczestników badania nie stwierdzono żadnej spółki mieszanej – będącej 

własnością zarówno osób fizycznych, jak i innych przedsiębiorstw (Wykres 9.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Struktura uczestników badania ze względu na charakter własności 

przedsiębiorstwa 

przedsiębiorstwo 
prywatne osoby 

fizycznej  
64% spółka cywilna  

3% 

osobowa (jawna, 
partnerska, 

komandytowa, 
komandytowo-akcyjna)  

3% 

kapitałowa (z 
o.o.; akcyjna)  

30% 

spółka paneuropejska  
0% 

Jaka jest forma organizacyjno-prawna Pani/Pana 
przedsiębiorstwa:  
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Źródło: badanie SGH. 

W przebadanej grupie przedsiębiorstw podmioty z udziałem kapitału zagranicznego we 

własności stanowiły zaledwie 6%, przy czym udział kapitału zagranicznego (Wykres 10.).  

  

jednoosobowe 
(własność jednej osoby)  

49% 
rodzinne (własność 
rodziny założyciela)  

30% 

spółkę należącą do 
niespokrewnionych 

wspólników będących 
osobami fizycznymi  

18% 

spółkę będącą 
własnością innych 

podmiotów 
gospodarczych  

3% 

spółką mieszaną (w 
przypadku której 

właścicielami są osoby 
fizyczne oraz różnego 

typu organizacje)  
0% 

Ze względu na charakter własności, Pani/Pana przedsiębiorstwo 
można określić jako:  
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Wykres 10. Struktura uczestników badania ze względu na udział kapitału zagranicznego  

w kapitale przedsiębiorstwa 

 

Źródło: badanie SGH. 

 

W przebadanej grupie przedsiębiorstw ankietowani, którzy znali dominujący rodzaj 

prowadzonej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), stanowili nieco 

ponad 1/3 wszystkich badanych. Wśród podmiotów, które wskazały swoje PKD 

występowało zróżnicowanie w zakresie prowadzonej działalności Niemal 2/3 badanych 

nie wskazała dominującego PKD (Wykres 11.).  

 

 

 

 

 

 

0% (A1) 
94% 

≤20% (A2) 
2% 

≤50% (A3) 
2% 

≥51% (A4) 
2% 

Jaki jest udział kapitału zagranicznego we własności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa?  
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Wykres 11. Struktura uczestników badania ze względu na znajomość dominującego 

rodzaj działalności 

 

Źródło: badanie SGH. 

Wśród analizowanych przedsiębiorstw najczęściej występowały przedsiębiorstwa 

jednozakładowe, czyli takie, które obejmują jedną jednostkę organizacyjną typu sklep, 

zakład produkcyjny, punkt usługowy, przeznaczoną do realizacji różnych zadań w 

ramach działalności gospodarczej (73% zbiorowości) – Wykres 12. Przedsiębiorstw 

wielozakładowych – tj. podmiotów prowadzących działalność w oparciu o dwie lub 

więcej jednostek typu sklep, zakład produkcyjny, punkt usługowy, przeznaczonych do 

realizacji różnych zadań w ramach działalności gospodarczej stanowiły 23%, a zaledwie 

4% - miały charakter przedsiębiorstwa sieciowego – charakteryzującego się 

rozproszoną terytorialnie strukturą i składającego się  

z przedstawicielstw/filii tworzących zintegrowaną grupę).  

  

Wskazanie 
dominującej PKD 
[PROCENTOWE] 

[NAZWA 
KATEGORII] 

Brak wskazania 
dominującej PKD 
[PROCENTOWE] 

Proszę wskazać numer PKD dominującej 
działalności 
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Wykres 12. Struktura uczestników ze względu na organizację przestrzenną 

przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

Najliczniejszą grupę wśród badanych przedsiębiorstw stanowiły podmioty, w przypadku 

których zarówno siedziba, jak i zakład wytwórczy czy oddział znajdowały się na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Nieco mniej liczną, choć mającą duży udział w 

badanej zbiorowości okazały się przedsiębiorstwa posiadające jedynie siedzibę terenie 

regionu kujawsko-pomorskiego. Z kolei firm obecnych na terenie wspomnianego 

województwa tylko za sprawą lokalizacji oddziału/zakładu stanowiły zaledwie 3%.   

  

przedsiębiorstwo 
jednozakładowe, w 

obrębie którego 
funkcjonuje tylko jedna 
jednostka typu sklep, 
zakład produkcyjny, 

punkt usługowy, 
przeznaczona do 

realizacji różnych zadań 
w ramach działalności 

gospodarczej  
73% 

przedsiębiorstwo 
wielozakładowe – 

działalność prowadzona 
w oparciu o dwie lub 
więcej jednostek typu 

sklep, zakład 
produkcyjny, punkt 

usługowy, 
przeznaczonych do 

realizacji różnych zadań 
w ramach działalności 

gospodarczej  
23% 

przedsiębiorstwo 
sieciowe – rozproszona 

terytorialnie 
zbiorowość jednostek 

typu 
przedstawicielstwa/filie 

tworzących 
zintegrowaną grupę  

4% 

Proszę określić sposób organizacji Pani/Pana przedsiębiorstwa:  
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Wykres 13. Struktura uczestników ze względu na rodzaj obiektu zlokalizowanego w 

województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

Lokalizacją na obszarze gminy miejskiej charakteryzowało się 77% uczestników 

badania, zaś lokalizacją na obszarach miejsko-wiejskich - 10%. Na terenie gmin 

wiejskich usytuowanych było 13% przedsiębiorstw. 

 

  

tylko siedziba 
przedsiębiorstwa 

położona w 
województwie 

kujawsko-pomorskim  
45% 

tylko oddział/zakład 
produkcyjny 

przedsiębiorstwa 
położony w 

województwie 
kujawsko-pomorskim  

3% 

zarówno siedziba, jak i 
oddział/-y lub zakład/-y 

położone w 
województwie 

kujawsko-pomorskim  
52% 

Proszę określić rodzaj obiektu zlokalizowanego w województwie 
kujawsko-pomorskim:  
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Wykres 14. Struktura uczestników ze względu na rodzaj gminy, w obrębie której 

zlokalizowane jest przedsiębiorstwo 

 
Źródło: badanie SGH. 

Z danych zaprezentowanych na Wykresie 15. wynika, że około 1/3 badanych 

podmiotów nie należała do żadnego stowarzyszenia biznesowego lub branżowego. 

Członkostwo w nie więcej niż dwóch stowarzyszeniach zadeklarowało 59% 

respondentów. Na przynależność do trzech-czterech stowarzyszeń wskazało 7% 

uczestników badania.   

  

gmina 
wiejska  

13% gmina miejsko-wiejska  
10% 

gmina miejska  
77% 

Na obszarze jakiej gminy znajduje się siedziba Pani/Pana 
przedsiębiorstwa?  
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Wykres 15. Przynależność uczestników badania do stowarzyszeń 

biznesowych/branżowych 

 
Źródło: badanie SGH. 
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Do ilu stowarzyszeń biznesowych/branżowych należy Pana/Pani 
przedsiębiorstwo?  
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2.2.  Wyzwania stojące przed podmiotami gospodarczymi woj. 

kujawsko-pomorskiego i sygnalizowane przez nie potrzeby  

 

W tej części raportu zaprezentowano wyniki badania odnoszące się do percepcji 

wyzwań stojących przed podmiotami gospodarczymi z województwa kujawsko-

pomorskiego oraz zgłaszanymi przez nie potrzebami rozwojowymi. Oprócz potrzeb 

związanych z rozwojem badani dokonali oceny warunków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w gminach, dostępnością dedykowanych dla przedsiębiorstw 

form pomocy oraz barierami związanymi  

z prowadzeniem działalności. 

Wykres 16. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla 78% badanych problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane 

przedsiębiorstwo jest niedostatek pracowników o wymaganych kwalifikacjach 

(odpowiednio 42% „zdecydowanie się zgadzam” i 36% „raczej się zgadzam”). 

Odmiennego zdania było 9% ankietowanych (odpowiednio 3% „raczej się nie zgadzam” 

i 6% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Osoby nie posiadające zdania w badanej kwestii 

Zdecydowanie się 
zgadzam  

42% 

Raczej się zgadzam  
36% 

Trudno 
powiedzieć  

10% 

Raczej się nie 
zgadzam  

3% 

Zdecydowanie 
się nie zgadzam  

6% 

Nie dotyczy  
3% 

Kategoria KADRY 
[niedostatek pracowników o wymaganych kwalifikacjach]  
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reprezentowały 10% respondentów, a ci których ta kwestia nie dotyczyła 3% badanej 

populacji. 

Wykres 17. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

51% ankietowanych wskazywało, że problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się 

reprezentowane przez nich przedsiębiorstwo jest niedostatek doświadczonych 

menadżerów (dla „zdecydowanie się zgadzam” 19% oraz dla „raczej się zgadzam” 32%). 

Innego zdania było 20% badanych (odpowiednio 13% dla „raczej się nie zgadzam” i 7% 

dla „zdecydowanie się nie zgadzam”. Wyraźnego stanowiska nie było w stanie zająć 

19% ankietowanych, a 10% z nich ta kwestia nie dotyczyła.

Zdecydowanie się 
zgadzam  

19% 

Raczej się zgadzam  
32% 

Trudno powiedzieć  
19% 

Raczej się nie zgadzam  
13% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

7% 
Nie dotyczy  

10% 

Kategoria KADRY 
[niedostatek kompetentnych/doświadczonych menadżerów]  



                          

 

Wykres 18. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla 74% respondentów problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się 

reprezentowane przedsiębiorstwo są zbyt wysokie koszty pracy (29% dla „raczej się 

zgadzam” i 45% dla „zdecydowanie się zgadzam”). Przeciwnego zdania było 7% 

badanych (7% dla „raczej się nie zgadzam”). 16% badanych nie posiadała zdania w 

badanej kwestii, a 3% badanej populacji ten problem nie dotyczył.  

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

45% 

Raczej się zgadzam  
29% 

Trudno powiedzieć  
16% 

Raczej się nie 
zgadzam  

7% Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

0% 

Nie dotyczy  
3% 

Kategoria KADRY 
[zbyt wysokie koszty pracy]  
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Wykres 19. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

71% respondentów biorących udział w badaniu wyrażało przekonanie (odpowiednio 

42% „raczej się zgadzam” i 29% „zdecydowanie się zgadzam”), że problemem, z którym 

będzie musiało zmierzyć się reprezentowane przedsiębiorstwo jest niedostateczna ilość 

własnych środków na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. 6% badanych stało na 

odmiennym stanowisku (3% „raczej się nie zgadzam” i 3% „zdecydowanie się nie 

zgadzam”). Dla 20% badanych trudno było zająć jednoznaczne stanowisko wobec tego 

problemu, a 3% z nich ten problem nie dotyczył. 

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

29% 

Raczej się zgadzam  
42% 

Trudno powiedzieć  
20% 

Raczej się nie zgadzam  
3% 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam  

3% 

Nie dotyczy  
3% 

Kategoria FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ 
[niedostateczna dostępność własnych środków na 

sfinansowanie rozwoju]  
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Wykres 20. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla ponad 3/5 respondentów problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się 

reprezentowane przedsiębiorstwo jest niedostateczna dostępność zewnętrznych 

środków finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstwa. 10% badanych było 

przeciwnego zdania (10% „raczej się nie zgadzam”). 23% ankietowanych nie miało 

zdania w sprawie, a 6% z nich problem ten nie dotyczył. 

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

29% 

Raczej się zgadzam  
32% 

Trudno powiedzieć  
23% 

Raczej się nie 
zgadzam  

10% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

0% 
Nie dotyczy  

6% 

Kategoria FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ 
[niedostateczna dostępność zewnętrznych środków na 

sfinansowanie rozwoju]  
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Wykres 21. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niemal 2/3 respondentów (odpowiednio 25% „raczej się zgadzam” i 39% „zdecydowanie 

się zgadzam) było zdania, że problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się 

reprezentowane przedsiębiorstwo są trudności w prowadzaniu księgowości 

przedsiębiorstwa. Odmiennego zdania było 16% badanych. Zdania w sprawie nie 

posiadało 13% badanych, a problem ten nie dotyczył 3% z nich.  

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

39% 

Raczej się zgadzam  
26% 

Trudno powiedzieć  
13% 

Raczej się nie zgadzam  
13% 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam  

3% 
Nie 

dotyczy  
6% 

Kategoria FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ 
[trudności w prowadzeniu księgowości]  
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Wykres 22. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla 64% ankietowanych (45% „raczej się zgadzam” i 19% „zdecydowanie się zgadzam”) 

problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane przedsiębiorstwo są 

zbyt wysokie koszty produkcji przedsiębiorstwa. Odmienne stanowisko zajęło 10% 

badanych (10% „raczej się nie zgadzam”). 16% badanych nie zajęło zdania w sprawie 

badanego problemu, a 10%  

z nich problem nie dotyczył.  

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

19% 

Raczej się zgadzam  
45% 

Trudno powiedzieć  
16% 

Raczej się nie 
zgadzam  

10% 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam  

0% 
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10% 

Kategoria WYTWARZNIE 
[zbyt wysokie koszty produkcji]  
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Wykres 23. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Ponad 1/5 respondentów uważała (13% „raczej się zgadzam” i 6% „zdecydowanie się 

zgadzam”), że problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane 

przedsiębiorstwo jest brak odpowiedniej technologii produkcji lub wytwarzania usług. Dla 

45% ankietowanych kwestie związane z brakiem odpowiedniej technologii produkcji lub 

wytwarzania usług nie były postrzegane jako  problem mogący zaistnieć w najbliższym 

czasie (odpowiednio 26% „raczej się nie zgadzam” i 19% „zdecydowanie się nie 

zgadzam”). Zdania w badanej kwestii nie miało 23% ankietowanych, a 13% z nich ta 

kwestia nie dotyczyła.  
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Kategoria WYTWARZNIE 
[brak odpowiedniej technologii produkcji/wytwarzania usług]  
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Wykres 24. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

29% badanych stało na stanowisku, że problemem, z którym będzie musiało zmierzyć 

się reprezentowane przedsiębiorstwo jest niska innowacyjność wytwarzanych 

produktów i/lub usług (odpowiednio 19% „raczej się zgadzam” i 10% „zdecydowanie się 

zgadzam”. Ze stwierdzeniem nie zgadzało się 42% badanych (odpowiednio 26% „raczej 

się nie zgadzam”  

i 16% „zdecydowanie się nie zgadzam”. 19% ankietowanych nie posiadało zdania 

wobec tego problemu, a 10% z nich on nie dotyczył.  

  

Zdecydowanie się 
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Kategoria WYTWARZANIE 
[niska innowacyjność produktowa/usługowa]  
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Wykres 25. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Zdaniem 16% badanych (odpowiednio 6% „raczej się zgadzam” i 10% „zdecydowanie 

się zgadzam”), problemem z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane 

przedsiębiorstwo jest niedostosowanie systemu dystrybucji produktów i/lub usług 

przedsiębiorstwa do realiów rynkowych. Przeciwne stanowisko reprezentowało 32% 

respondentów (22% „raczej się nie zgadzam” i 10% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 

Zdania w sprawie nie miało 39% badanych, a 13% z nich kwestia ta nie dotyczyła.  
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Kategoria MARKETING  i SPRZEDAŻ 
[system dystrybucji niedostosowany do realiów rynkowych]  
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Wykres 26. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Według 52% badanych (odpowiednio 39% „raczej się zgadzam” i 13% „zdecydowanie 

się zgadzam”) problemem, problemem z którym będzie musiało zmierzyć się 

reprezentowane przedsiębiorstwo jest bardzo niska marża na produktach i/lub usługach 

przedsiębiorstwa. Tylko dla 13% respondentów (7% „raczej się nie zgadzam” i 6% 

„zdecydowanie się nie zgadzam”) kwestia ta nie stanowiła problemu w kontekście 

przyszłej działalności przedsiębiorstwa. 29% badanych nie posiadało zdania w sprawie, 

a 6% z nich uważało, że ich nie dotyczy.  
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Kategoria MARKETING  i SPRZEDAŻ 
[bardzo niska marża]  
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Wykres 27. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla 23% ankietowanych (13% „raczej się zgadzam” i 10% „zdecydowanie się zgadzam”) 

problemem z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane przedsiębiorstwo jest 

luka  

w wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów przedsiębiorstwa. Przeciwne 

stanowisko reprezentowało 45% badanych (odpowiednio 29% „raczej się nie zgadzam” i 

16% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 29% respondentów nie posiadało zdania w 

badanej kwestii,  

a 3% z nich ona nie dotyczyła. 
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Kategoria MARKETING  i SPRZEDAŻ 
[luka w wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów]  
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Wykres 28. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko dla 16% respondentów (6% „raczej się zgadzam” i 10% „zdecydowanie się 

zgadzam”) problemem z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane 

przedsiębiorstwo jest ograniczona dostępność źródeł zaopatrzenia przedsiębiorstwa. 

42% badanych wyrażało stanowisko przeciwne (19% „raczej się nie zgadzam” i 23% 

„zdecydowanie się nie zgadzam”). 29% badanych nie było w stanie przyjąć jasnego 

stanowiska w tej kwestii, a 6% wskazało, że ich ona nie dotyczy.  
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Kategoria ZAOPATRZENIE 
[ograniczona dostępność źródeł zaopatrzenia]  
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Wykres 29. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

45% badanych respondentów (odpowiednio 19% „raczej się zgadzam” i 26% 

„zdecydowanie się zgadzam”) wyrażało przekonanie, że problemem z którym będzie 

musiało zmierzyć się reprezentowane przedsiębiorstwo jest niedostateczne 

wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych na linii przedsiębiorstwa-

administracja publiczna. Przeciwnego zdania było 26% ankietowanych (19% „raczej się 

nie zgadzam” i 7% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Trudność w zajęciu stanowiska 

dotyczyła 26% badanych, a 3% z nich badana kwestia nie dotyczyła.  
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Kategoria INFRASTRUKTURA i ADMINISTRACJA 
[niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań 

teleinformatycznych na linii przedsiębiorstwa-administracja 
publiczna]  
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Wykres 30. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niemal 2/3 badanych (odpowiednio 32% „raczej się zgadzam” i 32% „zdecydowanie się 

zgadzam”) uważało, że problemem z którym będzie musiało zmierzyć się 

reprezentowane przedsiębiorstwo jest słabe zorientowanie w regulacjach prawnych. 

Odmienne stanowisko było reprezentowane przez 13% badanych (odpowiednio 10% 

„raczej się nie zgadzam” i 3% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 1/5 ankietowanych 

miała trudność w przyjęciu jednoznacznego stanowiska, a 3% z nich badana kwestia nie 

dotyczyła.  
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Kategoria INFRASTRUKTURA i ADMINISTRACJA 
[słabe zorientowanie w regulacjach prawnych]  
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Wykres 31. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla 58% ankietowanych (tj. 35% „raczej się zgadzam” i 23% „zdecydowanie się 

zgadzam”), problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane 

przedsiębiorstwo, jest silna konkurencja ze strony przedsiębiorstw krajowych. 

Jednocześnie 13% badanych było odmiennego zdania (13% „raczej się nie zgadzam”), 

zaś 26% ankietowanych nie zajęło jasnego stanowiska w badanej kwestii, a ok. 3% z 

nich uznało, że problem ich nie dotyczy. 
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Kategoria RYNEK 
[silna konkurencja ze strony krajowych przedsiębiorstw]  
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Wykres 32. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie wyzwań stojących 

przed przedsiębiorstwem 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Dla 42% respondentów (tj. 23% „raczej się zgadzam” i 19% „zdecydowanie się 

zgadzam”) problemem, z którym będzie musiało zmierzyć się reprezentowane 

przedsiębiorstwo, jest silna konkurencja ze strony przedsiębiorstw zagranicznych. 

Przeciwne stanowisko wyraziło 26% badanych (26% „raczej się nie zgadzam”). Z kolei 

26% badanych nie zajęło stanowiska w badanej kwestii, a 6% uznało, że problem ten 

ich nie dotyczy.  
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Wykres 33. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

58% respondentów korzystnie (54% „dobrze” i 4% „bardzo dobrze”) oceniło warunki  

w swojej gminie w odniesieniu do infrastruktury technicznej (m.in. prądu, wodociągów, 

dróg  

i transportu publicznego). Na przeciwnym stanowisku stało 23% badanych (19% oceniło 

„źle” i 4% „bardzo źle”). Niecała 1/5 ankietowanych nie miała zdania w badanej sprawie. 
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[Infrastruktura techniczna (m.in. prąd, wodociąg, drogi, 
transport publiczny)]  
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Wykres 34. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Prawie 2/3 ankietowanych korzystnie (61% „dobrze” i 4% „bardzo dobrze”) oceniała 

warunki w swojej gminie w odniesieniu do infrastruktury społecznej (m.in. żłobków, 

przedszkoli, szkół). Na odmiennym stanowisku było tylko 8% badanych (po 4% 

wskazało „źle” i „bardzo źle”).  

27% respondentów nie miała jasnego zdania w badanej kwestii. 
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Proszę dokonać oceny warunków panujących w Pani/Pana 
gminie w następujących aspektach: 

[Infrastruktura społeczna (m.in. żłobki, przedszkola, szkoły)]  
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Wykres 35. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W badaniu 38% respondentów jako korzystną (31% „dobrze” i 7% „bardzo dobrze”) 

oceniło warunki w swojej gminie w odniesieniu do infrastruktury otoczenia biznesu (m.in. 

parki naukowo-technologiczne, szkoły wyższe, kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców). 

Z takim stanem rzeczy nie zgadzało się 39% badanych (31% „źle” i 8% „bardzo źle”). 

23% badanych nie zajęło stanowiska w badanej kwestii.  
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technologiczne, szkoły wyższe, kluby i stowarzyszenia 

przedsiębiorców)]  
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Wykres 36. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

27% respondentów korzystnie oceniło warunki panujące w gminie w odniesieniu do 

obsługi administracyjnej w urzędzie gminy. Z taką oceną nie zgadzało się 43% 

badanych (27% wskazało odpowiedź „źle”  i 15% „bardzo źle”), a 31% z nich nie miało 

zdania w tej sprawie. 
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gminie w następujących aspektach: 

[Obsługa administracyjna w urzędzie gminy]  



GOSPOSTRATEG: REGIOGMINA – BADANIE ANKIETOWE 

 
 

 
 

55 

Wykres 37. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 15% ankietowanych jako korzystne oceniło warunki panujące w gminie w 

odniesieniu do współpracy z władzami gminy. Połowa badanych warunki te oceniała 

jako niekorzystne (31% „źle” i 19% „bardzo źle”). Ponad 1/3 respondentów nie miała 

zdania w tej sprawie. 
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gminie w następujących aspektach: 

[Współpraca gospodarcza z władzami gminy]  
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Wykres 38. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

31% ankietowanych korzystnie oceniło warunki panujące w gminie w odniesieniu do 

działalności informacyjnej urzędu gminy związanej z informowaniem o inicjatywach, 

wydarzeniach, czy projektach. Jako niekorzystne te warunki oceniło 42% respondentów 

(31% „źle” i 11% „bardzo źle”). 27% badanych nie zajęło stanowiska w badanym 

aspekcie.  
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gminie w następujących aspektach: 

[Informowanie o inicjatywach/wydarzeniach/projektach]  
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Wykres 39. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie warunków 

związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 12% badanych korzystnie oceniło wdrażane w gminach strategie lub programu 

rozwoju przedsiębiorczości. Niekorzystnie oceniło je 46% badanych (po 23% „źle” i 

„bardzo źle”).  

42% respondentów miała trudność z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. 
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Proszę dokonać oceny warunków panujących w 

Pani/Pana gminie w następujących aspektach: 

[Wdrażane strategie/ programy rozwoju 

przedsiębiorczości]  



                          

 

Wykres 40. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w  danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

31% badanych uważało stawki podatków i opłat lokalnych za odpowiednie w odniesieniu 

do ich wysokości. 38% respondentów reprezentowało stanowisko przeciwne (7% „raczej 

się nie zgadzam” i 31% „zdecydowanie się nie zgadzam”. 27% badanych nie zajęło 

stanowiska w tej kwestii., a 4 % z nich postanowiło nie odpowiadać na pytanie. 
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Czy zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami 
charakteryzującymi sytuację przedsiębiorców w Pani/Pana gminie: 

[Stawki podatków i opłat lokalnych są odpowiedniej wysokości]  



                          

 

Wykres 41. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących  w danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

23% ankietowanych jako korzystną (19% „raczej się zgadzam” i 4% „zdecydowanie się 

zgadzam” oceniło dostępność gruntów pod inwestycje w gminie. Z tym stanowiskiem nie 

zgadzało się 38% badanych. 34% badanych nie miało zdania w badanej kwestii, a 4 % z 

nich postanowiło nie odpowiadać na pytanie.
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charakteryzującymi sytuację przedsiębiorców w Pani/Pana 

gminie: 
[Dostępne są grunty pod inwestycje]  



                          

 

Wykres 42. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w  danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niemal 2/3 respondentów jako korzystną (58% „raczej się zgadzam” i 4% 

„zdecydowanie się zgadzam”) oceniło dostępność lokali oraz powierzchni biurowych w 

swoich gminach. Odmiennego zdania było 19% badanych (11% „raczej się nie zgadzam” 

i 8% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 15% ankietowanych nie miała zdania w badanej 

sprawie, a 4% postanowiło nie odpowiadać na pytanie. 
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Wykres 43. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w  danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

27% badanych zgadzało się ze stwierdzeniem dotyczącym dostępności źródeł 

finansowania przedsiębiorstwa w gminie (23% „raczej się zgadzam” i 4% „zdecydowanie 

się zgadzam”. Odmiennego zdania było 38% respondentów (15% „raczej się nie 

zgadzam i 23% „zdecydowanie się nie zgadzam”. Zdania nie miało 31% badanych, a 

4% postanowiło nie odpowiadać na pytanie. 
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[Dostępne są różne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa]  
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Wykres 44. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących  w danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niecała 1/5 ankietowanych zgadzała się z dostępnością programów pomocowych dla 

przedsiębiorców w gminie. Odmiennego zdania było 46% badanych (15% „raczej się nie 

zgadzam” i 31% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 31% ankietowanych miała trudność  

w sformułowaniu stanowiska, a 4% z nich postanowiło nie odpowiadać na pytanie. 
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[Dostępne są programy pomocowe dla przedsiębiorców]  
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Wykres 45. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w  danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 15% respondentów zgadzała się z dostępnością pracowników o wymaganych 

kwalifikacjach w gminie, w której przedsiębiorstwo prowadziło działalność. Odmiennego 

zdania było 2/3 ankietowanych (35% „raczej się nie zgadzam” i 31% „zdecydowanie się 

nie zgadzam”). Około 15% badanych nie zajęło wyraźnego stanowiska w badaniu tej 

kwestii, a 4% z nich postanowiło nie odpowiadać na pytanie. 

Wykres 46. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w danej gminie 
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gminie: 
[Dostępni są pracownicy o wymaganych kwalifikacjach]  
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Źródło: badanie SGH. 

 

31% respondentów zgadzała się z dostępnością usług dla biznesu w gminie. 

Odmiennego zdania było 27% badanych (odpowiednio 12% odpowiedzi „raczej się nie 

zgadzam” i 15% odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam”). Osoby nieposiadające 

zdania stanowiły 38% badanych, a 4% z nich postanowiło nie odpowiadać na pytanie. 
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gminie: 
[Dostępne są usługi dla biznesu] 
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Wykres 47. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w danej gminie 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 19% osób objętych badaniem jako satysfakcjonującą uznało jakość komunikacji z 

urzędem oraz innymi instytucjami w gminie. Ze stwierdzeniem nie zgadzała się połowa 

badanych (19% dla „raczej się nie zgadzam” i 31% dla „zdecydowanie się nie 

zgadzam”). Wyraźnego stanowiska nie było w stanie zająć 19% badanych, a 4% z nich 

postanowiło nie odpowiadać na pytanie.  
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[Jakość komunikacji z urzędem i innymi instytucjami jest 

satysfakcjonująca]  
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Wykres 48. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie sytuacji 

przedsiębiorstw funkcjonujących w danej gminie 

 
 

Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 15% ankietowanych oceniło jakość współpracy z innymi podmiotami w gminie jako 

wysoką. Ze stwierdzeniem nie zgadzała się połowa badanych (odpowiednio 31% „raczej 

się nie zgadzam” i 19% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Dla 27% badanych trudno 

było zająć jasne stanowisko w sprawie, a 4% z nich postanowiło nie odpowiadać na 

pytanie. 
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Wykres 49. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

8% respondentów wyrażała przekonanie, że przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie 

(po 4% dla „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam”) w ekspansji rynkowej i 

umiędzynarodowieniu działalności gospodarczej województwie kujawsko pomorskim. 

Odmiennego zdania było aż 61% badanych (odpowiednio 38% „raczej się nie zgadzam i 

23% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 27% badanych nie zajęło jasnego stanowiska 

dotyczącego badanego zjawiska,  

a 4% respondentów postanowiło nie odpowiadać na to pytanie. 
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kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie 

we wskazanych dziedzinach: 
[ekspansji rynkowej i umiędzynarodowieniu działalności 

przedsiębiorstwa]  
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Wykres 50. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niecałe 1/5 respondentów była zdania, że w województwie kujawsko-pomorskim 

przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa 

(11% dla „raczej się zgadzam” i 8% dla „zdecydowanie się zgadzam”). 46% 

respondentów uważało, że jest inaczej (23% dla „raczej się nie zgadzam” i 23% dla 

„zdecydowanie się nie zgadzam”). Zdania  

w sprawie nie miało 31% badanych, a na pytanie postanowiło nie odpowiadać 4% z nich.  
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Wykres 51. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 15% badanych zgadzało się (11% „raczej się zgadzam” i 4% „zdecydowanie się 

zgadzam”) ze stwierdzeniem o możliwości liczenia na wsparcie w pokonywaniu barier 

administracyjno-prawnych przez przedsiębiorstwo w województwie. Odmiennego zdania 

była połowa badanych (odpowiednio 19% „raczej się nie zgadzam” i 31% 

„zdecydowanie się nie zgadzam”). 31% badanych nie zajęło jasnego stanowiska 

Zdecydowanie 
się zgadzam  

4% 

Raczej się zgadzam  
11% 

Trudno powiedzieć  
31% 

Raczej się nie zgadzam  
19% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

31% 

Nie 
odpowiem na 

to pytanie  
4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie we 

wskazanych dziedzinach: 
[pokonywaniu barier administracyjno-prawnych]  
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dotyczącego badanego zjawiska.  

4% badanych postanowiło nie odpowiadać na pytanie.  

 

Wykres 52. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

23% badanych wyraziło przekonanie (15% „raczej się zgadzam” i 8% „zdecydowanie się 

zgadzam”, że przedsiębiorstwo w województwie może liczyć na wsparcie w promowaniu 

swojej oferty. Ze takim stanem rzeczy nie zgadzała się połowa badanych (19% „raczej 

się nie zgadzam” i 31% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 23% badanych nie miało 

stanowiska w badanej sprawie, a 4% z nich postanowiło nie udzielać odpowiedzi na to 

pytanie. 
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Raczej się nie zgadzam  
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Nie 
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m na to 
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4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie 

we wskazanych dziedzinach: 
[promowaniu oferty]  
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Wykres 53. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niecała 1/5 badanych uważała, że przedsiębiorstwo w województwie kujawsko 

pomorskim może liczyć na wsparcie w unowocześnianiu działalności poprzez dostęp do 

nowoczesnej infrastruktury i technologii (odpowiednio 15% „raczej się zgadzam” i 4% 

„zdecydowanie się zgadzam”). Na odmiennym stanowisku stało 46% badanych (19% 

„raczej się nie zgadzam” i 27% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 31% badanych nie 

Zdecydowanie się 
zgadzam  
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Raczej się zgadzam  
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Trudno powiedzieć 
31% 

Raczej się nie zgadzam 
19% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

27% 

Nie 
odpowiem na 

to pytanie  
4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie 

we wskazanych dziedzinach: 
[unowocześnianiu poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury 

i technologii]  
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zajęło stanowiska dotyczącego badanej kwestii, a 4% z nich postanowiło nie 

odpowiadać na pytanie. 

 

Wykres 54. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 

Źródło: badanie SGH. 

 

Prawie 2/5 respondentów uważała, że przedsiębiorstwo w województwie kujawsko 

pomorskim może liczyć na wsparcie (35% „raczej się zgadzam” i 4% „zdecydowanie się 

zgadzam”  

w korzystaniu z usług administracji publicznej oraz innych usług dla biznesu. Na 

odmiennym stanowisku stało 46% badanych (26% „raczej się nie zgadzam” i 27% 

„zdecydowanie się nie zgadzam”). Zdania w badanej sprawie nie miało 11% 

respondentów. 4% respondentów postanowiło nie odpowiadać na to pytanie.  
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Trudno 
powiedzieć  
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Raczej się nie 
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Nie 
odpowiem na 

to pytanie  
4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie we 

wskazanych dziedzinach: 
[korzystaniu z usług administracji publicznej oraz innych usług dla 

biznesu]  
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Wykres 55. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Niecała 1/5 badanych uważała, że przedsiębiorstwo w województwie kujawsko 

pomorskim może liczyć na wsparcie w rozwijaniu działalności innowacyjnej (11% „raczej 

się zgadzam” i 8% „zdecydowanie się zgadzam”). Odmienne stanowisko 

reprezentowało 42% badanych (19% „raczej się nie zgadzam” i 23% „zdecydowanie się 

nie zgadzam”) . Trudność z odpowiedzeniem na pytanie i zajęciem jasnego stanowiska 

miało 35% badanych. 4% respondentów postanowiło nie odpowiadać na to pytanie.  
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Nie 
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to pytanie  
4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie 

we wskazanych dziedzinach: 
[rozwijaniu działalności innowacyjnej]  
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Wykres 56. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Prawie 2/5 respondentów była zdania, że przedsiębiorstwo w województwie kujawsko- 

pomorskim może liczyć na wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej 

(31% „raczej się zgadzam” i 8% „zdecydowanie się zgadzam”). Odmienne stanowisko 

reprezentowało 43% badanych (15% „raczej się nie zgadzam” i 27% „zdecydowanie się 

nie zgadzam”). 15% ankietowanych nie zajęło stanowiska w sprawie. 4% respondentów 

postanowiło nie odpowiadać na to pytanie.  
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Raczej się nie 
zgadzam  

15% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

27% 

Nie 
odpowie
m na to 
pytanie  

4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie 

we wskazanych dziedzinach: 
[nawiązywaniu współpracy między przedsiębiorcami]  
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Wykres 57. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

23% respondentów uważała, że przedsiębiorstwo w województwie kujawsko pomorskim 

może liczyć na wsparcie w pozyskiwaniu pracowników (19% „raczej się zgadzam” i 4% 

„zdecydowanie się zgadzam”). 43% badanych stało na odmiennym stanowisku (27% 

„raczej się nie zgadzam” i 15% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Zdania w badanej 

kwestii nie zajęło 31% badanych, a 4% z nich postanowiło nie odpowiadać na pytanie 

dotyczące badanej kwestii.  
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Nie 
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4% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie we 

wskazanych dziedzinach: 
[pozyskiwaniu pracowników]  
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Wykres 58. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie możliwości 

liczenia na wsparcie w danym obszarze w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 4% badanych wyrażało przekonanie, że przedsiębiorstwo w województwie 

kujawsko pomorskim może liczyć na wsparcie w innych obszarach możliwego wsparcia 

dla przedsiębiorstwa. 27% badanych stało na stanowisku przeciwnym (12% „raczej się 

nie zgadzam” i 15%  „zdecydowanie się nie zgadzam”). Połowa ankietowanych nie 

zajęła stanowiska w tej kwestii,  

a niemal 1/5 z nich postanowiła nie odpowiadać na pytanie.  
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Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie 
kujawsko-pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie we 

wskazanych dziedzinach: 
[innych obszarach]  
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Wykres 59. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w postrzegania barier w 

rozwoju działalności, które występują na poziomie gmin, w których zlokalizowane były 

przedsiębiorstwa respondentów 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Do największych barier rozwoju działalności przedsiębiorstw w gminach województwa 

kujawsko-pomorskiego, z których pochodzili respondenci należały brak znajomości 

potrzeb przedsiębiorców wśród przedstawicieli władz i urzędników (15% wskazań), 

trudności  

w znalezieniu pracowników (15% wskazań) oraz wysokość opłat i podatków lokalnych 

(14% wskazań). W następnej kolejności wśród największych wskazywanych barier 

znalazły się czasochłonność i niska jakość obsługi przedsiębiorców w urzędach  

i innych państwowych instytucjach (12% wskazań), niedostosowanie kierunków 

kształcenia  

w lokalnych szkołach do potrzeb przedsiębiorców (11% wskazań) oraz brak dostępu lub 

wysokość opłat i 
podatków lokalnych  
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zły stan infrastruktury 
technicznej (drogi, 

kanalizacja, itp.)  
3% 

niedostosowanie 
kierunków kształcenia w 

lokalnych szkołach do 
potrzeb przedsiębiorców  

11% 

trudności w znalezieniu 
pracowników  

15% 

brak dostępu lub 
ograniczony dostęp do 
pożyczek i kredytów na 

prowadzenie działalności 
gospodarczej  

8% 

czasochłonność i niska 
jakość obsługi 

przedsiębiorców w 
urzędach i innych 

państwowych instytucjach  
12% 

brak znajomości 
potrzeb 

przedsiębiorców 
wśród przedstawicieli 

władz i urzędników  
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Proszę wskazać trzy główne bariery rozwoju działalności 
występujące w Pani/Pana gminie?  
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ograniczony dostęp do pożyczek i kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej 

(8% wskazań).   
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2.3.  Percepcja wsparcia i oczekiwania wobec IOB w kraju i regionie  
 

W tej części raportu zaprezentowano wyniki badania odnoszące się do postrzegania 

dostępnego wsparcia oraz oczekiwań przedsiębiorstw od instytucji otoczenia biznesu 

funkcjonujących w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Oprócz roli poszczególnych 

instytucji w działalności przedsiębiorstw respondenci odnieśli się do korzystania z 

rożnych wsparcia oraz jego dostępności. 

 

Wykres 60. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

Źródło: badanie SGH. 

 

23% badanych zgadzało się ze stwierdzeniem ( odpowiednio 19% „raczej się zgadzam” 

i 4% „zdecydowanie się zgadzam”, że rząd jest instytucją udzielającą wsparcia 

przedsiębiorcom. Na przeciwnym stanowisku stało 34% respondentów (odpowiednio 

11% „raczej się nie zgadzam’  
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Raczej się zgadzam  
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Trudno powiedzieć  
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Raczej się nie 
zgadzam  

11% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

23% 

Nie 
odpowiem na 

to pytanie  
12% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione 
instytucje publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Rząd]   
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i 23% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 31% badanych nie posiadało zdania w ten 

temat. 12% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

 

Wykres 61. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do instytucji jaką jest marszałek województwa, 23% respondentów 

zgadzało się ze stwierdzeniem ( odpowiednio 19% dla „raczej się zgadzam” i 4% dla 

„zdecydowanie się zgadzam”, że jest on instytucją udzielającą wsparcia 

przedsiębiorcom. Na przeciwnym stanowisku stało 34% respondentów(odpowiednio 

11% dla „raczej się nie zgadzam’ i 23% dla „zdecydowanie się nie zgadzam”). 31% 

badanych nie posiadało zdania. 12% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na 

pytanie. 
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Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione instytucje 
publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Marszałek województwa]  
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Wykres 62. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do instytucji jaką jest starosta, 23% respondentów zgadzało się ze 

stwierdzeniem (odpowiednio 19% „raczej się zgadzam” i 4% „zdecydowanie się 

zgadzam”, że jest on instytucją udzielającą wsparcia przedsiębiorcom. Odmienne 

stanowisko reprezentowano 39% respondentów(odpowiednio 11% „raczej się nie 

zgadzam’ i 27% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 27% badanych nie miało zdania w 

tej kwestii. 12% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  
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Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione 
instytucje publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Starosta]  
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Wykres 63. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do instytucji jakimi są prezydent miasta, burmistrz lub wójt, 27% 

respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem (odpowiednio 23% „raczej się zgadzam” i 

4% „zdecydowanie się zgadzam”), że są oni instytucjami udzielającymi wsparcia 

przedsiębiorcom. Odmienne stanowisko reprezentowano 38% respondentów 

(odpowiednio 19% „raczej się nie zgadzam”  

i 19% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Dla 23% badanych trudno było zająć 

stanowisko w tej kwestii. 12% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  
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Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione 
instytucje publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Prezydent/Burmistrz/Wójt]  
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Wykres 64. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do instytucji jakimi są urząd skarbowy oraz inspektorat ZUS, 27% 

respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem ( odpowiednio 23% „raczej się zgadzam” i 

4%  „zdecydowanie się zgadzam”, że są one instytucjami udzielającymi wsparcia 

przedsiębiorcom. Odmienne stanowisko reprezentowano 42% respondentów 

(odpowiednio 15% „raczej się nie zgadzam”  

i 27% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 19% badanych nie posiadało zdania w badanej 

kwestii. 12% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  
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Raczej się nie zgadzam  
15% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

27% 

Nie 
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Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione 
instytucje publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Państwowe instytucje lokalne: np. urząd skarbowy, inspektorat 
ZUS]  
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Wykres 65. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Ponad połowa badanych zgadzała się ze stwierdzeniem ( odpowiednio 46% „raczej się 

zgadzam” i 8% „zdecydowanie się zgadzam”), że instytucje otoczenia biznesu powołane 

przez samorząd są instytucjami udzielającymi wsparcia przedsiębiorcom. Na 

przeciwnym stanowisku stało jedynie 12% badanych (odpowiednio 8% „raczej się nie 

zgadzam” i 4% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Dla 23% trudne było zajęcie 

określonego stanowiska w badanej sprawie. 11% badanych postanowiło nie udzielać 

odpowiedzi na pytanie.  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

8% 

Raczej się zgadzam  
46% 

Trudno powiedzieć  
23% 

Raczej się nie zgadzam  
8% 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam  
4% 

Nie odpowiem na to 
pytanie  

11% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione 
instytucje publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Instytucje otoczenia biznesu powołane przez samorząd (np. 
inkubator przedsiębiorczości, agencja rozwoju lokalnego, park 

technologiczny)]  
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Wykres 66. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

wsparcia instytucjonalnego w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do braku wiedzy/informacji na temat wsparcia oferowanego 

przedsiębiorcom przez instytucje publiczne 35% badanych zgadzało się z takim stanem 

rzeczy (odpowiednio 27% „raczej się zgadzam” i 8% „zdecydowanie się zgadzam”). Na 

odmiennym stanowisku stało 34% badanych (odpowiednio 15% raczej się nie zgadzam” 

i 19% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 8% badanych nie zajęło określonego 

stanowiska, a 23% postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie. 

Zdecydowanie się 
zgadzam  

8% 

Raczej się zgadzam  
27% 

Trudno 
powiedzieć  

8% 

Raczej się nie zgadzam  
15% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

19% 

Nie odpowiem na to 
pytanie  

23% 

Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione 
instytucje publiczne udzielają wsparcia przedsiębiorcom? 

[Nie wiedziałam/wiedziałem, że jest oferowane wsparcie dla 
przedsiębiorstw]  
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Wykres 67. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

angażowania się instytucji publicznych w tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw  

w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 8% ankietowanych zgadzało się ze stwierdzeniem o istotnym zaangażowaniu 

marszałka województwa w tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw w województwie 

kujawsko pomorskim. Na przeciwnym stanowisku stało 46% ankietowanych (15% 

wskazań dotyczących zaangażowania „w stopniu małym” oraz 31% zaangażowania w 

stopniu „bardzo małym”). Dla 27% ankietowanych trudne było zajęcie określonego 

stanowiska w badanej sprawie. 19% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na 

pytanie. 

  

Bardzo dużym  
0% 

Dużym  
8% 

Trudno powied  
27% 

Małym  
15% 

Bardzo małym 
31% 

Nie udzielę 
odpowiedzi  

19% 

W jakim stopniu, Pani/Pana zdaniem - wskazane instytucje 
publiczne angażują się w tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim? 

[Marszałek Województwa]  
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Wykres 68. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

angażowania się instytucji publicznych w tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw  

w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Tylko 4% ankietowanych zgadzało się ze stwierdzeniem o istotnym zaangażowaniu 

starosty powiatu adekwatnego do działalności przedsiębiorstwa w tworzenie warunku 

rozwoju przedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim Na przeciwnym 

stanowisku stała połowa ankietowanych (15% wskazań dotyczących zaangażowania „w 

stopniu małym” oraz 35% wskazań dotyczących zaangażowania w stopniu „bardzo 

małym”). Dla 31% ankietowanych trudne było zajęcie określonego stanowiska w 

badanej sprawie. 15% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

 

Bardzo dużym  
4% 

Dużym  
0% 

Trudno powied  
31% 

Małym  
15% 

Bardzo małym  
35% 

Nie udzielę 
odpowiedzi  

15% 

W jakim stopniu, Pani/Pana zdaniem - wskazane instytucje 
publiczne angażują się w tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim? 

[Starosta]  
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Wykres 69. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie postrzegania 

angażowania się instytucji publicznych w tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw  

w województwie kujawsko-pomorskim 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do instytucji jakimi są prezydent miasta, burmistrz lub wójt 12% 

respondentów zgadzało się ze stwierdzeniem ( odpowiednio 4% dla wskazań o 

zaangażowaniu „dużym” i 8% dla „bardzo dużym”), że są one instytucjami angażującymi 

się w tworzenie warunku rozwoju przedsiębiorstw w województwie kujawsko pomorskim. 

Odmienne stanowisko reprezentowano 54% badanych (odpowiednio 19% wskazań o 

zaangażowaniu „w stopniu małym” oraz 35% dla „bardzo małym”). 23% respondentów 

nie posiadało zdania w badanej kwestii. 11% respondentów postanowiło nie udzielać 

odpowiedzi na pytanie.  

Bardzo 
dużym  

8% 

Dużym  
4% 

Trudno powied  
23% 

Małym  
19% 

Bardzo małym  
35% 

Nie udzielę 
odpowiedzi  

11% 

W jakim stopniu, Pani/Pana zdaniem - wskazane instytucje 
publiczne angażują się w tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim? 

[Prezydent/Burmistrz/Wójt]  
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Wykres 70. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu  

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

23% badanych zgadzało się ze stwierdzeniem o skorzystaniu ze wsparcia dla 

przedsiębiorstwa badanego zaoferowanego przez rząd w ciągu 3 ostatnich lat. Na 

odmiennym stanowisku stało ponad 3/5 badanych (odpowiednio 19% „raczej się nie 

zgadzam” i 42% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Dla 8% badanych trudno było zając 

stanowisko w badanej kwestii. 8% z nich postanowiło również nie udzielać odpowiedzi 

na pytanie.  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

0% 

Raczej się zgadzam  
23% 

Trudno powiedzieć  
8% 

Raczej się nie zgadzam  
19% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

42% 

Nie odpowiem na to 
pytanie  

8% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

[Rząd]  
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Wykres 71. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu  

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do potwierdzenia skorzystania ze wsparcia dla przedsiębiorstwa 

badanego zaoferowanego przez marszałka województwa w ciągu 3 ostatnich lat, 15% 

badanych zgodziło się z takim stanem rzeczy. Odmienne stanowisko wyrażało niemal 

2/3 badanych (odpowiednio 23% „raczej się nie zgadzam” i 42% „zdecydowanie się nie 

zgadzam”). Dla 12% badanych trudno było zając stanowisko w badanej kwestii. 8% z 

nich postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

0% 

Raczej się zgadzam  
15% 

Trudno powiedzieć  
12% 

Raczej się nie zgadzam  
23% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

42% 

Nie odpowiem na to 
pytanie  

8% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

[Marszałek województwa]  
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Wykres 72. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu  

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do potwierdzenia skorzystania ze wsparcia dla przedsiębiorstwa 

badanego zaoferowanego przez starostę powiatu w ciągu 3 ostatnich lat, 11% badanych 

zgodziło się z takim stanem rzeczy. Odmienne stanowisko wyrażało 69% badanych 

(odpowiednio 23% „raczej się nie zgadzam” i 46% „zdecydowanie się nie zgadzam”). 

Dla 12% badanych trudno było zając stanowisko w badanej kwestii. 8% z nich 

postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

0% 

Raczej się 
zgadzam  

11% 

Trudno 
powiedzieć  

12% 

Raczej się nie zgadzam  
23% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

46% 

Nie 
odpowie
m na to 
pytanie  

8% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

[Starosta]  
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Wykres 73. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu  

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do potwierdzenia skorzystania ze wsparcia dla przedsiębiorstwa 

badanego zaoferowanego przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta w ciągu 3 

ostatnich lat, 27% badanych zgodziło się z takim stanem rzeczy. Odmienne stanowisko 

wyrażało 65% badanych (odpowiednio 19% „raczej się nie zgadzam” i 46% 

Zdecydowanie się 
zgadzam  

0% 

Raczej się zgadzam  
27% 

Trudno powiedzieć  
0% 

Raczej się nie zgadzam  
19% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

46% 

Nie 
odpowiem na 

to pytanie  
8% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

[Prezydent/Burmistrz/Wójt]  
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„zdecydowanie się nie zgadzam”).  

8% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

 

Wykres 74. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu  

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do potwierdzenia skorzystania ze wsparcia dla przedsiębiorstwa 

badanego zaoferowanego przez instytucje takie jak urząd skarbowy, czy inspektorat 

ZUS w ciągu 3 ostatnich lat, 23% badanych zgodziło się z takim stanem rzeczy 

(odpowiednio 19% „raczej się zgadzam” i 4% „zdecydowanie się zgadzam”). Odmienne 

stanowisko reprezentowało 69% badanych (odpowiednio 23% „raczej się nie zgadzam” i 

46% „zdecydowanie się nie zgadzam”).  

8% badanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

  

Zdecydowanie się 
zgadzam ( 

4% 

Raczej się zgadzam  
19% Trudno powiedzieć  

0% 

Raczej się nie zgadzam  
23% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

46% 

Nie odpowiem na to 
pytanie  

8% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 
[Państwowe instytucje lokalne: np. urząd skarbowy, inspektorat 

ZUS]  
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Wykres 75. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu 

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do potwierdzenia skorzystania ze wsparcia dla przedsiębiorstwa 

badanego zaoferowanego przez instytucje otoczenia biznesu zaoferowane przez 

samorząd w ciągu  

3 ostatnich lat, połowa badanych zgodziła się z takim stanem rzeczy (odpowiednio 35% 

„raczej się zgadzam” i 15% „zdecydowanie się zgadzam”). Na odmiennym stanowisku 

stało 42% badanych (odpowiednio 15% „raczej się nie zgadzam” i 27% „zdecydowanie 

się nie zgadzam”). Dla 4% badanych trudno było zając stanowisko w badanej kwestii. 

4% ankietowanych postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

  

Zdecydowan
ie się 

zgadzam  
15% 

Raczej się zgadzam  
35% 

Trudno powiedzieć  
4% 

Raczej się nie 
zgadzam  

15% 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam  

27% 

Nie odpowiem na to 
pytanie  

4% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

[Instytucje otoczenia biznesu powołane przez samorząd (np. 
inkubator przedsiębiorczości, agencja rozwoju lokalnego, park 

technologiczny) 
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Wykres 76. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia instytucjonalnego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu  

3 ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do potwierdzenia braku wiedzy nt. wsparcia oferowanego przez instytucje 

wspierające przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim, 27% badanych 

potwierdziło taki stan rzeczy (odpowiednio 23% „raczej się zgadzam” i 4% 

„zdecydowanie się zgadzam”). Na odmiennym stanowisku, tj. wyrażającym posiadanie 

wiedzy nt. wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom stało 39% badanych (odpowiednio 

8% „raczej się nie zgadzam” i 31% „zdecydowanie się nie zgadzam”). Dla 15% 

badanych trudno było zając stanowisko w badanej kwestii. 19% ankietowanych 

postanowiło nie udzielać odpowiedzi na pytanie.  

Zdecydowanie się 
zgadzam  

4% 

Raczej się zgadzam  
23% 

Trudno powiedzieć  
15% 

Raczej się nie zgadzam  
8% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam  

31% 

Nie 
odpowiem na 

to pytanie  
19% 

Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo 
korzystało ze wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

[Nie wiedziałam/wiedziałem, że jest oferowane wsparcie dla 
przedsiębiorstw]  
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Wykres 77. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie korzystania ze 

wsparcia publicznego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów w przeciągu 3 

ostatnich lat 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Do najczęściej wybieranych form pomocy dla przedsiębiorstw, z których skorzystali 

ankietowani należały bezpłatne szkolenia (23% wskazań), bezpłatne usługi świadczone 

przez instytucje otoczenia biznesu (10% wskazań) oraz promocji własnych produktów i 

usług w ramach wydarzeń organizowanych przez gminę lub w materiałach reklamowych 

urzędu adekwatnego do lokalizacji działalności przedsiębiorstwa (8% wskazań). 

  

Obniżenia stawek 
podatków/opłat lokalnych  
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itp.)  
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kontaktów 

gospodarczych/handlowych  
5% 

Dotychczas nie korzystało z 
żadnych form pomocy  

28% 

Z jakich form wsparcia publicznego korzystało Pani/Pana 
przedsiębiorstwo w okresie ostatnich 3 lat? (proszę wskazać 

wszystkie właściwe)  
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Wykres 78. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie zainteresowania 

skorzystania ze wsparcia publicznego przez przedsiębiorstwa badanych respondentów 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Do najczęściej wybieranych form pomocy dla przedsiębiorstw, z których chcieliby 

skorzystać ankietowani należały obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych (13% 

wskazań), szkolenia (12% wskazań), usługi świadczone przez instytucje otoczenia 

biznesu takie jak pośrednictwo  

w rekrutacji pracowników, udostępnianie powierzchni dla prowadzonej działalności (10% 

wskazań).W następnej kolejności wśród najczęściej preferowanych form pomocy 

pojawiły się porady prawne i finansowo-księgowe (8% wskazań), promocji własnych 

produktów i usług  

w ramach wydarzeń organizowanych przez gminę lub w materiałach reklamowych 

adekwatnego urzędu gminy (7% wskazań) oraz wsparcie informacyjne oferowane przez 

gminy (dotyczącego inicjatyw, wydarzeń, przedsięwzięć) wspierających 

przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą (6% wskazań). 
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finansowego – rozwojowego 

(pożyczki, kredyty)  
7% 

Gwarancyjnego wsparcia 
finansowego (poręczenia)  

7% 

Oferty lokali udostępnianych 
na preferencyjnych warunkach  

6% 

Oferty terenów 
inwestycyjnych 

proponowanych przez gminę  
4% 

Bezpłatnych porad prawnych, 
finansowo-księgowych itp.  

8% 

Bezpłatnych szkoleń  
12% 

Bezpłatnych usług 
świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu (np. 
pośrednictwo w rekrutacji 

pracowników, udostępnienie 
powierzchni, itp.)  

10% 

Promocji własnych produktów 
i usług w ramach wydarzeń 

organizowanych przez gminę 
lub w materiałach 

reklamowych urzędu  
7% 

Wsparcia informacyjnego 
oferowanego przez gminy 

(dotyczącego inicjatyw, 
wydarzeń, przedsięwzięć) 

wspierających 
przedsiębiorczość i aktywność 

gospodarczą  
6% 

Wsparcia w 
poszukiwaniu 
pracowników  

5% 

Wsparcia w nawiązywaniu 
kontaktów 

gospodarczych/handlowych  
6% 

Żadnych  
1% 

Z jakich form pomocy chciałaby Pani/chciałby Pan skorzystać?  
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W odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące wprowadzenia nowych form pomocy dla 

przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, które przyczyniłoby się do 

poprawy ich sytuacji pojawiły się: 

 szerszy dostęp do bezzwrotnych dofinansowań inwestycyjnych z Regionalnego 

Programu Operacyjnego; 

 bezpłatne porady z zakresu księgowości, prawa; 

 pomoc polegająca na uproszczeniu przepisów podatkowych, związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 większa dostępność do pomocy instytucji zajmujących się wsparciem małych i 

średnich przedsiębiorstw; 

 skupienie się na ofercie lokalnych polskich przedsiębiorców i korzystanie z niej 

przez spółki skarbu państwa, organy administracji państwowej. 
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2.4. Atrakcyjność lokalizacyjna regionu w opinii przedsiębiorców  
 

W ostatniej części dedykowanej prezentacji wyników zrealizowanych badań 

przedstawiono kwestie związana z atrakcyjnością lokalizacyjną działalności 

gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim. W kontekście atrakcyjności 

lokalizacyjnej respondenci odpowiedzieli na kwestie związane z możliwą zmianą 

lokalizacji prowadzenia działalności, a także atrakcyjnością prowadzenia działalności 

przez wybrane rodzaje przedsiębiorstw.   

Wykres 79. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w zakresie zmiany lokalizacji 

prowadzenia działalności gospodarczej przez ankietowanych 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

48% badanych wskazało, że rozważało zmianę lokalizacji prowadzonej działalności 

gospodarczej, w tym w największej liczbie przypadków kolejno przez przeniesienie do 

innej gminy w ramach województwa kujawsko-pomorskiego, przeniesienie do innego 

kraju i w ostatniej kolejności przez przeniesienie do innego województwa w Polsce. 52% 

badanych nie rozważało zmiany lokalizacji prowadzonej działalności. 

  

Tak  
48% 

Nie  
52% 

Czy kiedykolwiek rozważała Pani/rozważał Pan zmianę lokalizacji 
prowadzenia działalności gospodarczej?  
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Wykres 80. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w atrakcyjności województwa 

kujawsko-pomorskiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

Zdaniem 58% badanych województwo kujawsko-pomorskie można polecić jako 

atrakcyjną lokalizację dla inwestycji napływających w formie przedsiębiorstwa 

zagranicznego planującego inwestycję w Polsce. Odmiennego zdania było 11% 

badanych. Stanowiska nie w badanej sprawnie nie zajęło 31% respondentów.  

  

Tak  
58% 

Nie  
11% 

Trudno powiedzieć  
31% 

Czy Pani/Pan zdaniem, województwo kujawsko-pomorskie 
można polecić jako atrakcyjną lokalizację dla: 

[Przedsiębiorstwa zagranicznego planującego inwestycję  
w Polsce]  
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Wykres 81. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w atrakcyjności województwa 

kujawsko-pomorskiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu do konkretnych branży, dla których województwo kujawsko-pomorskie 

mogłoby być atrakcyjną lokalizacją inwestycji, dla branży rolniczej taki rodzaj lokalizacji 

wskazało 54% badanych. Na odmiennym stanowisku stało jedynie 8% respondentów, a 

38% badanych nie zajęło stanowiska w badanej sprawie. 

  

Tak  
54% 

Nie  
8% 

Trudno 
powiedzieć  

38% 

Czy Pani/Pan zdaniem, województwo kujawsko-pomorskie 
można polecić jako atrakcyjną lokalizację dla: 
[Przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej]  
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Wykres 82. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w atrakcyjności województwa 

kujawsko-pomorskiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność (startupów) 

województwo kujawsko-pomorskie mogłoby być atrakcyjną lokalizacją inwestycji według 

31% badanych. Z takim stanem rzeczy nie zgadzało się 34% respondentów. Zdania nie 

miało 35% z nich. 

  

Tak  
31% 

Nie  
34% 

Trudno powiedzieć  
35% 

Czy Pani/Pan zdaniem, województwo kujawsko-pomorskie 
można polecić jako atrakcyjną lokalizację dla: 

[Przedsiębiorstwa, które rozpoczyna swoją działalność (startup)]  
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Wykres 83. Szczegółowy rozkład odpowiedzi respondentów w atrakcyjności województwa 

kujawsko-pomorskiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie SGH. 

 

W odniesieniu przedsiębiorstw działających w obszarze wysokich technologii 

województwo kujawsko-pomorskie mogłoby być atrakcyjną lokalizacją inwestycji według 

31% badanych. Z takim stanem rzeczy nie zgadzało się 31% respondentów. Zdania nie 

miało 38% z nich. 

 

  

Tak  
31% 

Nie  
31% 

Trudno powiedzieć  
38% 

Czy Pani/Pan zdaniem, województwo kujawsko-pomorskie 
można polecić jako atrakcyjną lokalizację dla: 

[Przedsiębiorstwa działającego w obszarze wysokich technologii]  
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Wnioski i rekomendacje 
 

Głównym celem badania jest identyfikacja i ocena instrumentów wsparcia oferowanego 

małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w regionie kujawsko-pomorskim przez 

instytucje sektora publicznego. 

Na podstawie zrealizowanych badań empirycznych, których wyniki zostały 

przedstawione  

w rozdziałach 2.3, 2.4 oraz 2.5 osiągnięto cel główny i cele szczegółowe badania, a 

także pozytywnie zweryfikowano hipotezy badawcze przedstawione w rozdziale 

wprowadzającym do niniejszego opracowania, tj.: 

 H1: Oferowane w regionie wsparcie nie jest adekwatne do oczekiwań 

przedsiębiorców funkcjonujących w regionie. 

 H2: Władze samorządowe w niewielkim stopniu wykorzystują tzw. 

niskonakładowe instrumenty wsparcia (informacyjne, doradcze). 

 H3: Niedocenianym przez instytucje publiczne obszarem kształtowania klimatu 

dla przedsiębiorców jest obsługa administracyjna w urzędzie gminy.  

 

Z punktu widzenia walorów aplikacyjnych przeprowadzonego badania należy wskazać 

na obszary ocenione wysoko, jak i nisko przez respondentów, na podstawie których 

możliwe jest sformułowanie rekomendacji dla możliwych działań wobec MŚP w woj. 

kujawsko-pomorskim. 

 

 Do najwyżej ocenionych obszarów oddziaływania instytucji sektora publicznego 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim – 

według ankietowanych – należały następujące sfery poddawane badaniu: 

 

 dostęp do lokali i powierzchni biurowych w gminach badanych przedsiębiorstw, 

 udzielanie wsparcia przez instytucje otoczenia biznesu powołane przez 

samorząd (inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju lokalnego, parki 

technologiczne); 

 możliwość uzyskania wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim w 

zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, 
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 stan infrastruktury technicznej (energia elektryczna, wodociągi, drogi, transport 

publiczny) w gminach badanych przedsiębiorstw, 

 stan infrastruktury społecznej (żłobków, przedszkoli oraz szkół) w gminach 

badanych przedsiębiorstw, 

 wsparcie udzielane przez państwowe instytucje lokalne, takie jak urząd 

skarbowy, czy inspektorat ZUS. 

 

 Do obszarów, które zostały najniżej ocenione przez ankietowanych jeśli chodzi  

o prowadzenie działalności gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim 

należały: 

 

 jakość komunikacji z urzędami oraz instytucjami administracji publicznej w 

gminach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwo badanych respondentów; 

 jakość współpracy gospodarczej z władzami gminy w gminach, w których 

funkcjonowały przedsiębiorstwo badanych respondentów, 

 jakość współpracy z innymi podmiotami niż władze gminy w gminach, w 

których funkcjonowały przedsiębiorstwo badanych respondentów, 

 dostępność pracowników o wymaganych przez przedsiębiorstwo kwalifikacjach  

w gminach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwo badanych 

respondentów, 

 dostępność źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstwa w gminach, w 

których funkcjonowały przedsiębiorstwo badanych respondentów, 

 możliwość uzyskania wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim w 

zakresie promowania oferty przedsiębiorstwa,  

 możliwość uzyskania wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim w 

zakresie unowocześniania przedsiębiorstwa przez dostęp do nowoczesnej 

infrastruktury oraz technologii, 

 bariery w rozwoju i prowadzeniu działalności gospodarczej na poziomie gmin 

badanych przedsiębiorstw, takie jak: brak znajomości potrzeb przedsiębiorców 

wśród przedstawicieli władz i urzędników, wysokość opłat i podatków lokalnych, 

czasochłonność i niska jakość obsługi przedsiębiorców w urzędach i innych 

państwowych instytucjach. 

 

 Wysoki odsetek (powyżej 25%) odpowiedzi typu „trudno odpowiedzieć” 

uzyskano w następujących obszarach poddawanych badaniu: 
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 znaczenie systemów dystrybucji produktów/usług przedsiębiorstw w kontekście 

problemów, z którymi może przyjść się zmierzyć przedsiębiorstwu; 

 znaczenie bardzo niskiej marży na produkty/usługi przedsiębiorstw w 

kontekście problemów, z którymi może przyjść się zmierzyć przedsiębiorstwu, 

 znaczenie luki w wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów przedsiębiorstw  

w kontekście problemów, z którymi może przyjść się zmierzyć 

przedsiębiorstwu; 

 ocena warunków panujących w obiektach infrastruktury otoczenia biznesu 

funkcjonujących w gminach badanych przedsiębiorstw, 

 wdrażanie strategii/programu rozwoju przedsiębiorczości w gminach badanych 

przedsiębiorstw, 

 dostęp do usług dla biznesu w gminach badanych przedsiębiorstw, 

 wiedza ogólna na temat oferowania wsparcia przedsiębiorstwom przez 

instytucje publiczne na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 

kraju, 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, nasuwają się następujące wnioski: 

 

 w gminach będących miejscem lokalizacji badanych przedsiębiorstw podstawowy 

produkt inwestycyjny został oceniony wysoko w następujących aspektach: 

wyposażenie infrastrukturalne (infrastruktura techniczna, społeczna, otoczenia 

biznesu), pakiet usług wspierających nawiązywanie współpracy między 

przedsiębiorstwami, oferta nieruchomości przeznaczonych dla przedsiębiorców,  

usługi świadczone przez państwowe instytucje publiczne za pośrednictwem 

lokalnych jednostek (inspektorat ZUS, Urząd Skarbowy). Produkty inwestycyjne 

gmin zostały zaś nisko ocenione pod względem zasobów ludzkich (zasobów 

pracy). Przedsiębiorcy zwracali też uwagę na niedostatek źródeł finansowania i 

ograniczony dostęp do kapitałów zewnętrznych. Ponadto, gminy uzyskały niskie 

oceny w sferze wykorzystania instrumentów komunikacji  

z przedsiębiorcami, świadczenia usług publicznych przez lokalny aparat 

administracyjny, doradztwa dla biznesu, dopasowania oferty do potrzeb 

przedsiębiorców jako klientów jednostki terytorialnej. Wypowiedzi 

przedsiębiorców wskazują na niedoskonałości  

w planowaniu działań związanych z wykorzystaniem instrumentów wsparcia 

przedsiębiorstw, brakiem podejścia pro-klienckiego w procesie oferowania 

produktów inwestycyjnych;  
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 choć znaczna grupa respondentów rozważała decyzję o zmianie lokalizacji 

działalności,  

w większości przypadków chodziło o przeniesienie działalności do innej gminy w 

tym samym województwie. Przedsiębiorcy raczej wysoko oceniają atrakcyjność 

lokalizacyjną regionu kujawsko-pomorskiego. Ich zdaniem, jest to atrakcyjne 

miejsce głównie dla inwestorów zagranicznych, a także przedsiębiorstw z branży 

rolno-spożywczej. Województwo zdecydowanie słabiej wypada w ocenie 

warunków dla startupów i przedsiębiorstw z obszaru wysokich technologii – 

zdecydowanie rzadziej wskazywane było przez respondentów jako atrakcyjne dla 

tego rodzaju działalności;  

 głównymi obszarami problemowymi, jeśli chodzi o wsparcie MŚP w regionie 

kujawsko-pomorskim są: dystrybucja kojarzona z dostępnością wsparcia4 oraz 

promocja oferty inwestycyjnej. Świadczą o tym m.in. dostrzegana wśród 

przedsiębiorców słaba znajomość stosowanych instrumentów, problemy z oceną 

jakości świadczonych przez instytucje publiczne usług (co najprawdopodobniej 

spowodowane jest niedostatecznym rozpoznaniem instytucjonalno-prawnych 

warunków funkcjonowania oraz niedostateczną umiejętnością diagnozowania 

zjawisk i związanych z nimi problemów), słaby przepływ informacji między 

przedsiębiorstwami (np. informacji dot. sytuacji w najbliższym otoczeniu), jak 

również przepływ informacji w ramach relacji przedsiębiorstwo - urzędnik. 

 

Według autorów raportu rozważenia wymagają następujące kwestie: 

 zaprojektowanie systemu zarządzania informacją marketingową w gminie i 

regionie, umożliwiającego diagnozowanie i monitorowanie zmian potrzeb 

przedsiębiorców; 

 kształtowanie produktów inwestycyjnych, ich promocja i udostępnianie w oparciu  

o wiedzę na temat rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców i we współdziałaniu z 

instytucjami publicznymi rządowymi i samorządowymi od szczebla gminy aż po 

województwo; 

                                                           
4
 Pod pojęciem „dystrybucja” kryją się wszelkie czynności służące niwelowaniu odległości między sferą 

wytwarzania/świadczenia a sferą konsumpcji/użytkowania. Te odległości mogą mieć charakter 
przestrzenny (wówczas chodzi o zmniejszanie dystansu dzielącego oferenta od nabywcy/korzystającego 
z produktu lub usługi), charakter czasowy (co oznacza konieczność szybkiego reagowania na 
sygnalizowane potrzeby oraz zmianę potrzeb), a także charakter asortymentowy (wynikający z 
rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców a rzeczywistym walorami oferty). W obszarze 
dystrybucji mieszczą się więc działania związane z kształtowaniem kanałów, dzięki którym usługa 
dostarczana jest przedsiębiorcy, a także tworzeniem sieci jednostek sektora publicznego, dzięki której 
przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze wsparcia oferowanego przez jednostki sektora publicznego.  
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 zwrócenie uwagi na następujące narzędzia służące urzeczywistnianiu 

programu/strategii wspierania przedsiębiorczości: instrumenty informacyjne, 

instrumenty szkoleniowo-doradcze, instrumenty promocyjne i organizacyjne, 

instrumenty finansowe.  

Zebrany w toku badania ankietowego materiał badawczy upoważnia do sformułowania 

odpowiedzi na pytania postawione we wprowadzeniu do niniejszego opracowania: 

1) zaangażowanie lokalnych instytucji sektora publicznego w inicjowanie i 

planowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie kujawsko-

pomorskim jest postrzegane jako słabe; 

2) przedsiębiorcy dysponują bardzo ograniczoną wiedzą na temat instrumentów 

wsparcia dostępnych w regionie kujawsko-pomorskim oraz źródeł tych 

instrumentów, co rzutuje na formułowane przez nich oceny aktywności instytucji 

sektora publicznego i – co się  

z tym wiąże – dostępności różnych form pomocy;  

3) przedsiębiorcy oczekują ze strony instytucji sektora publicznego w regionie 

wsparcia  

w postaci: profesjonalnego i rzetelnego doradztwa, wysokiej jakości usług 

świadczonych przez aparat administracyjny, współudział w promocji produktów i 

usług wytwarzanych  

w gminie, pomocy w pozyskiwaniu środków na rozwój; 

4)  przedsiębiorcy raczej nie są zbyt dobrze zorientowani w tym, jaką paletą 

instrumentów wsparcia dysponują poszczególne instytucje publiczne, czyli jakie 

są realne możliwości świadczenia określonego typu pomoc w gminach/ regionie, 

stąd też trudno im ocenić źródło, skalę i jakość udzielonego wsparcia; 

5)  istnieje luka w ofercie wsparcia, a można ją ograniczyć lub wyeliminować poprzez 

zwiększenie zakresu i intensywności wykorzystania instrumentów o charakterze 

informacyjnym, instrumenty szkoleniowo-doradcze, instrumenty promocyjne  

i organizacyjne, instrumenty finansowe; 

6)  nie było możliwe precyzyjne ustalenie, czy instytucje sektora publicznego w 

analizowanym regionie nawiązują współpracę w procesie kształtowanie 

instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców;  

7)  podejmowane przez publiczne instytucje działania na rzecz dostosowania 

instrumentów wsparcia do specyfiki sektora przedsiębiorstw w regionie nie są - w 

opinii respondentów - zadowalające.  

W świetle prowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: 



GOSPOSTRATEG: REGIOGMINA – BADANIE ANKIETOWE 

 
 
 

 
 

 

109 

1/ Instytucje sektora publicznego w regionie powinny podjąć działania mające na celu 

stworzenie oferty inwestycyjnej wspierającej przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu takich 

problemów, jak: niedostatek pracowników oraz kompetentnych i doświadczonych 

menadżerów; niedostateczna dostępność własnych środków oraz zewnętrznych 

środków na rozwój działalności; trudności w prowadzeniu księgowości; bardzo niskie 

marże; słabe zorientowanie w regulacjach prawnych; silna konkurencja ze strony 

krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych; niedostateczne wykorzystanie 

nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych na linii przedsiębiorca-administracja 

publiczna; wysokie koszty produkcji.  

2/ Oczekuje się zaangażowania instytucji sektora publicznego w doskonalenie oferty 

wsparcia w następujących obszarach: stawki podatków i opłat lokalnych; programy 

pomocowe dla przedsiębiorców (szczególnie ukierunkowanych na wspieranie ekspansji 

zagranicznej przedsiębiorstw oraz unowocześnienie przedsiębiorstwa), źródła 

finansowania rozwoju przedsiębiorstwa; komunikacja z urzędem gminy. (a zwłaszcza 

wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w relacji przedsiębiorca – 

urząd gminy); współpraca gospodarcza w regionie; promocja produktów i usług 

wytwarzanych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionie.  

3/ Eliminowaniu luki pomiędzy dostarczanym wsparciem a oczekiwaniami 

przedsiębiorców służyć będą aktywności instytucji sektora publicznego na rzecz: 

ograniczania obciążeń finansowych, eliminowania barier administracyjnych, ułatwiania 

kontaktu i usprawniania przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcą a instytucjami 

sektora publicznego w regionie; edukację przedsiębiorców, promocję przedsiębiorstw; 

dbałość o zasoby pracy w regionie oraz stymulowanie napływu wysokokwalifikowanych 

kadr; ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności 

gospodarczej.   

4/ Jeśli chodzi o dalsze działania instytucji sektora publicznego w regionie, rekomenduje 

się wykorzystanie następujących instrumentów wsparcia (o największym znaczeniu dla 

MŚP):  

 stawki podatków i opłat lokalnych (obniżenia, umorzenia, raty); 

 pożyczki, kredyty na preferencyjnych warunkach (wsparcie rozwojowe) oraz 

poręczenia (wsparcie gwarancyjne); 

 usługi pośrednictwa w rekrutacji pracowników, wsparcie dotyczące kreowania 

zasobów pracy (szkolenie potencjalnych pracowników, informowanie o aktualnym 

zapotrzebowaniu przedsiębiorców na określone kwalifikacje); wsparcie dotyczące 
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kreowania zasobów pracy (szkolenie potencjalnych pracowników, informowanie o 

aktualnym zapotrzebowaniu przedsiębiorców na określone kwalifikacje); 

 porady prawne, finansowo-księgowych, itp. (w tym bezpłatne) oraz szkolenia (w 

tym bezpłatne) dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz 

ekspansji zagranicznej; 

 profesjonalna obsługa administracyjna (dział obsługi inwestora) z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 

 wsparcie promocyjne (promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie 

gminy w ramach wydarzeń organizowanych przez samorząd terytorialny lub w 

materiałach reklamowych urzędu); 

 wsparcie informacyjne oferowane przez gminy, np. dotyczące możliwości 

skorzystania z pomocy; 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych/handlowych, 

 oferty terenów inwestycyjnych proponowanych przez gminę, 

 profesjonalne planowanie strategiczne (w tym planowanie przestrzenne z 

uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców) oraz tworzenie programów 

wspierających realizację tych planów strategicznych. 

Biorąc pod uwagę problemy przedsiębiorców związane z identyfikacją źródeł 

wsparcia należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest wystarczającym działaniem 

stworzenie oferty pomocy. Nie można zaniedbywać sfery edukacji przedsiębiorców w 

zakresie funkcjonowania systemu wsparcia. Ponadto, ważną kwestią jest uwzględnienie 

informacji o proponowanych instrumentach wsparcia w ramach działań 

ukierunkowanych na kształtowanie wizerunku i reputacji poszczególnych instytucji 

sektora publicznego.   
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Załącznik nr 1 – Kwestionariusz ankiety badawczej  
 
Pismo przewodnie 
Szanowni Państwo, 
bardzo uprzejmie prosimy o uzupełnienie niniejszej ankiety, która jest częścią projektu 
badawczego GOSPOSTRATEG „Regiogmina” współfinansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie konkretnych 
instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo 
uprzejmie prosimy o uzupełnienie ankiety do [28-czerwca-2019] W razie jakichkolwiek 
pytań/uwag/komentarzy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z zespołem badawczym: 
dr Beatą Żelazko (bzelaz@sgh.waw.pl) oraz dr Tomaszem Pilewiczem 
(tpilew@sgh.waw.pl). 
 
METRYCZKA 
Pytanie 1. Proszę określić wielkość przedsiębiorstwa za pomocą danych o liczbie 
zatrudnionych według stanu z ostatniego roku: 

□  Mniej niż 250 zatrudnionych 
(przedsiębiorstwo średnie) 

□  Mniej niż 50 zatrudnionych  
(przedsiębiorstwo małe) 

□  Mniej niż 10 zatrudnionych 
(mikroprzedsiębiorstwo) 

 

Pytanie 2. Proszę wskazać, od którego roku przedsiębiorstwo nieprzerwanie prowadzi 
działalność gospodarczą: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Pytanie 3. Jaki jest zasięg terytorialny aktywności Pani/Pana przedsiębiorstwa jeśli 
chodzi o:  

 Rynek lokalny/ 
regionalny 

Rynek 
krajowy 

Rynek innego 
kraju/innych 
krajów w UE 

Rynek innego 
kraju/ innych 
krajów poza UE 

Sprzedaż 
wytworzonych  
produktów/usług 

□ □ □ □ 

Zakup materiałów/ 
półproduktów/usług 

□ □ □ □ 

Pozyskiwanie 
zasobów pracy 

□ □ □ □ 

Pozyskiwanie 
środków 
finansowych na 

□ □ □ □ 
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rozwój/ zwiększanie  
innowacyjności 

Pozyskiwanie 
partnerów do 
współpracy 

□ □ □ □ 

Pozyskiwanie 
wiedzy i rozwiązań 
technologicznych 

□ □ □ □ 

 

Pytanie 4. Jaka jest forma organizacyjno-prawna Pani/Pana przedsiębiorstwa: 

□ przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej 

□ spółka cywilna 

□ spółka prawa handlowego: 

□ osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)    

□  kapitałowa (z o.o.; akcyjna) 

□ spółka paneuropejska  

Pytanie 5. Ze względu na charakter własności, Pani/Pana przedsiębiorstwo można 
określić jako:  

□ jednoosobowe (własność jednej osoby) 

□ rodzinne (własność rodziny założyciela) 

□ spółkę należącą do niespokrewnionych wspólników będących osobami fizycznymi 

□  spółkę będącą własnością innych podmiotów gospodarczych  

□  spółką mieszaną (w przypadku której właścicielami są osoby fizyczne oraz różnego typu 
organizacje)  

Pytanie 6. Jaki jest udział kapitału zagranicznego we własności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa? 

□  0% 

□  ≤20% 

□  ≤50% 

□  ≥51% 
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Pytanie 7. Proszę wskazać numer PKD dominującej działalności Pani/Pana 
przedsiębiorstwa? ……………… 

Pytanie 8. Proszę określić sposób organizacji Pani/Pana przedsiębiorstwa: 

□ przedsiębiorstwo jednozakładowe, w obrębie którego funkcjonuje tylko jedna jednostka typu 
sklep, zakład produkcyjny, punkt usługowy, przeznaczona do realizacji różnych zadań w ramach 
działalności gospodarczej 

□ przedsiębiorstwo wielozakładowe – działalność prowadzona w oparciu o dwie lub więcej 
jednostek typu sklep, zakład produkcyjny, punkt usługowy, przeznaczonych do realizacji różnych 
zadań w ramach działalności gospodarczej 

□ przedsiębiorstwo sieciowe – rozproszona terytorialnie zbiorowość jednostek typu 
przedstawicielstwa/filie tworzących zintegrowaną grupę  

Pytanie 9. Proszę określić rodzaj obiektu zlokalizowanego w województwie kujawsko-
pomorskim: 

□  tylko siedziba przedsiębiorstwa położona w województwie kujawsko-pomorskim 

□ tylko oddział/zakład produkcyjny przedsiębiorstwa położony w województwie kujawsko-
pomorskim 

□ zarówno siedziba, jak i oddział/-y lub zakład/-y położone w województwie kujawsko-
pomorskim 

Pytanie 10. Na obszarze jakiej gminy znajduje się Pani/Pana przedsiębiorstwo? 

□ gmina wiejska 

□ gmina miejsko-wiejska 

□ gmina miejska 

Pytanie 11. Do ilu stowarzyszeń biznesowych/branżowych należy Pana/Pani 
przedsiębiorstwo? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Część właściwa ankiety 
 
Pytanie 1. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w najbliższym czasie 
przedsiębiorstwo będzie musiało zmierzyć się z wymienionymi problemami? (proszę 
zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym wierszu) 
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Kategoria KADRY 

niedostatek pracowników o 
wymaganych kwalifikacjach   

      

niedostatek 
kompetentnych/doświadczonych 
menadżerów       

zbyt wysokie koszty pracy       

Kategoria FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ 

niedostateczna dostępność 
własnych środków na 
sfinansowanie rozwoju   

      

niedostateczna dostępność 
zewnętrznych środków na 
sfinansowanie rozwoju 

      

trudności w prowadzeniu 
księgowości 

      

Kategoria WYTWARZANIE 

zbyt wysokie koszty produkcji       

brak odpowiedniej technologii 
produkcji  

      

niska innowacyjność 
produktowa 

      

Kategoria MARKETING I SPRZEDAŻ 

system dystrybucji 
niedostosowany do realiów 
rynkowych 

      

bardzo niska marża  
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luka w wiedzy na temat potrzeb i 
oczekiwań klientów       

Kategoria ZAOPATRZENIE 

ograniczona dostępność źródeł 
zaopatrzenia  

      

Kategoria INFRASTRUKTURA I ADMINISTARCJA 

niedostateczne wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań 
teleinformatycznych  

      

słabe zorientowanie w 
regulacjach prawnych 

      

Kategoria RYNEK 

silna konkurencja ze strony 
krajowych firm   

      

silna konkurencja ze strony 
zagranicznych firm  

      

Kategoria POZOSTAŁE 

Inne ….(jakie?)       

 
Pytanie 2. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że wymienione instytucje publiczne 
udzielają wsparcia przedsiębiorcom?(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym 
wierszu):  
 
 

Wyszczególnienie Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej 
się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Nie 
odpowiem 
na to 
pytanie 

Rząd  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Marszałek województwa ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Starosta ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Prezydent/Burmistrz/Wójt ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Państwowe instytucje 
lokalne: np. urząd 
skarbowy, inspektorat 
ZUS 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Instytucje otoczenia 
biznesu powołane przez 
samorząd (np. inkubator 
przedsiębiorczości, 
agencja rozwoju 
lokalnego, park 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  
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technologiczny) 

Nie 
wiedziałam/wiedziałem, 
że jest oferowane 
wsparcie dla 
przedsiębiorstw 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

  
Pytanie 3. W jakim stopniu, Pani/Pana zdaniem - wskazane instytucje publiczne angażują 
się w tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim? 
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Marszałek województwa        

Starosta       

Prezydent/Burmistrz/Wójt        

 

Pytanie 4. Proszę dokonać oceny warunków panujących w Pani/Pana gminie w 
następujących aspektach: 

Uwarunkowania 
Ocena 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze Trudno 
powiedzieć 

Źle Bardzo 
źle 

Infrastruktura techniczna (m.in. prąd, 
wodociąg, drogi, transport publiczny)  

     

Infrastruktura społeczna (m.in. żłobki, 
przedszkola, szkoły) 

     

Infrastruktura otoczenia biznesu (m.in. parki 
naukowo-technologiczne, szkoły wyższe, 
kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców) 

     

Obsługa administracyjna w urzędzie gminy      

Współpraca gospodarcza z władzami gminy      

Informowanie o 
inicjatywach/wydarzeniach/projektach  
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Wdrażane strategie/ programy rozwoju 
przedsiębiorczości 

 

 
Pytanie 5. Czy kiedykolwiek rozważała Pani/rozważał Pan zmianę lokalizacji prowadzenia 
działalności gospodarczej? 
□ NIE 
□ TAK: 

□ przeniesienie do innej gminy w ramach województwa kujawsko-pomorskiego 
□ przeniesienie do innego województwa 
□ przeniesienie do innego kraju 

 
Pytanie 6. Czy Pani/Pan zdaniem, województwo kujawsko-pomorskie można polecić jako 
atrakcyjną lokalizację dla: 

 Tak  Nie  Trudno powiedzieć 

Przedsiębiorstwa 
zagranicznego 
planującego 
inwestycję w Polsce 

   

Przedsiębiorstwa z 
branży rolno-
spożywczej 

   

Przedsiębiorstwa, 
które rozpoczyna 
swoją działalność 
(startup) 

   

Przedsiębiorstwa 
działającego w 
obszarze wysokich 
technologii 

   

 
Pytanie 7. Czy w okresie ostatnich 3 lat Pani/Pana przedsiębiorstwo korzystało ze 
wsparcia oferowanego przez wskazane instytucje: 

Wyszczególnienie Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej 
się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Nie 
odpowiem 
na to 
pytanie 

Rząd  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Marszałek województwa ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Starosta ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Prezydent/Burmistrz/Wójt ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Państwowe instytucje 
lokalne: np. urząd 
skarbowy, inspektorat 
ZUS 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Instytucje otoczenia 
biznesu powołane przez 
samorząd (np. inkubator 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  
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przedsiębiorczości, 
agencja rozwoju 
lokalnego, park 
technologiczny) 

Nie 
wiedziałam/wiedziałem, że 
jest oferowane wsparcie 
dla przedsiębiorstw 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  
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Pytanie 8. Czy zgadza się Pani z następującymi stwierdzeniami charakteryzującymi 
sytuację przedsiębiorców w Pani/Pana gminie:  

Wyszczególnienie Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Nie 
odpowiem 
na to 
pytanie 

Stawki podatków i 
opłat lokalnych są 
odpowiedniej 
wysokości 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Dostępne są grunty 
pod inwestycje  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Dostępne są 
lokale/powierzchnie 
biurowe  

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Dostępne są różne 
źródła 
finansowania 
rozwoju 
przedsiębiorstwa 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Dostępne są 
programy 
pomocowe dla 
przedsiębiorców 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Dostępni są 
pracownicy o 
wymaganych 
kwalifikacjach 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Dostępne są usługi 
dla biznesu 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Jakość komunikacji 
z urzędem i innymi 
instytucjami jest 
satysfakcjonująca 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

Jakość współpracy 
z innymi 
podmiotami jest na 
wysokim poziomie 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

Pytanie 9. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że w województwie kujawsko-
pomorskim przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie we wskazanych dziedzinach: 

Wyszczególnienie  Zdecydowanie 
się zgadzam  

Raczej 
się 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej 
się nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 
się 

Nie 
odpowiem 
na to 
pytanie 

a) ekspansji rynkowej       
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i 
umiędzynarodowieniu 
działalności 
przedsiębiorstwa 
 

b) finansowaniu 
rozwoju  
 

      

c) pokonywaniu 
barier 
administracyjno-
prawnych 
 

      

d) promowaniu oferty 
 

      

e) unowocześnianiu 
poprzez dostęp do 
nowoczesnej 
infrastruktury i 
technologii 
 

      

f) korzystaniu z usług 
administracji 
publicznej oraz 
innych usług dla 
biznesu 
 

      

g) rozwijaniu 
działalności 
innowacyjnej  
 
h) nawiązywaniu 
współpracy między 
przedsiębiorcami 

      

 i) pozyskiwaniu 
pracowników 
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j) innych obszarach 
(proszę określić) 
 

      

 

Pytanie 10. Proszę wskazać trzy główne bariery rozwoju działalności występujące w 
Pani/Pana gminie?  
□ wysokość opłat i podatków lokalnych 
□ trudności w znalezieniu lokalu/wolnej powierzchni biurowej  
□ trudności w znalezieniu gruntów pod inwestycje/wolnej powierzchni na potrzeby działalności 
produkcyjnej 
□ ograniczenia aktywności gospodarczej wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 
terenu 
□ zły stan infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, itp.) 
□ niedostosowanie kierunków kształcenia w lokalnych szkołach do potrzeb przedsiębiorców 
□ trudności w znalezieniu pracowników 
□ brak dostępu lub ograniczony dostęp do pożyczek i kredytów na prowadzenie działalności 
gospodarczej 
□ czasochłonność i niska jakość obsługi przedsiębiorców w urzędach i innych państwowych 
instytucjach  
□ brak znajomości potrzeb przedsiębiorców wśród przedstawicieli władz i urzędników 
□ brak dostępu lub ograniczony dostęp do informacji istotnych dla przedsiębiorców 
□ Inne (Jakie?) ................................................... 
 

Pytanie 11. Z jakich form wsparcia publicznego korzystało Pani/Pana przedsiębiorstwo w 
okresie ostatnich 3 lat? (proszę wskazać wszystkie właściwe) 

□ Obniżenia stawek podatków/opłat lokalnych  

□ Umorzenia podatków/opłat lokalnych 

□ Preferencyjnego wsparcia finansowego – rozwojowego (pożyczki, kredyty) 

□ Gwarancyjnego wsparcia finansowego (poręczenia) 

□ Oferty lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach 

□ Oferty terenów inwestycyjnych proponowanych przez gminę 

□ Bezpłatnych porad prawnych, finansowo-księgowych itp.  

□ Bezpłatnych szkoleń 

□ Bezpłatnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (np. pośrednictwo w 
rekrutacji pracowników, udostępnienie powierzchni, itp.) 

□ Promocji własnych produktów i usług w ramach wydarzeń organizowanych przez gminę lub w 
materiałach reklamowych urzędu 
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□  Wsparcia informacyjnego oferowanego przez gminy (dotyczącego inicjatyw, wydarzeń, 
przedsięwzięć) wspierających przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą 

□  Wsparcia w poszukiwaniu pracowników 

□  Wsparcia w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych/handlowych 

□ Innych (jakich?) …………………. 

□ Dotychczas nie korzystało z żadnych form pomocy 

Pytanie 12.  Z jakich form pomocy chciałaby Pani/chciałby Pan skorzystać?  

□ Obniżenia stawek podatków/opłat lokalnych  

□ Umorzenia podatków/opłat lokalnych 

□ Preferencyjnego wsparcia finansowego – rozwojowego (pożyczki, kredyty) 

□ Gwarancyjnego wsparcia finansowego (poręczenia) 

□ Oferty lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach 

□ Oferty terenów inwestycyjnych proponowanych przez gminę 

□ Bezpłatnych porad prawnych, finansowo-księgowych itp.  

□ Bezpłatnych szkoleń 

□ Bezpłatnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (np. pośrednictwo w 
rekrutacji pracowników, udostępnienie powierzchni, itp.) 

□ Promocji własnych produktów i usług w ramach wydarzeń organizowanych przez gminę lub w 
materiałach reklamowych urzędu 

□  Wsparcia informacyjnego oferowanego przez gminy (dotyczącego inicjatyw, wydarzeń, 
przedsięwzięć) wspierających przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą 

□  Wsparcia w poszukiwaniu pracowników 

□  Wsparcia w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych/handlowych 

□ Innych (jakich?) …………………. 

□ Żadnych 

Pytanie 13. Wprowadzenie jakich nowych form pomocy – Pani/Pana zdaniem – 
przyczyniłoby się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw w województwie kujawsko-
pomorskim?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Pytanie 14. Czy życzy sobie Pani/Pan poznać wyniki niniejszego badania (październik 2019)? 

□ NIE 
□ TAK: 

□ Proszę podać adres e-mail, na który zostaną przesłane wyniki badania 
 

Dziękujemy za Pani/Pana czas i zaangażowanie! 

 


